
REGULAMIN KONKURSU 

Wielkanocna Kartka Świąteczna 

 
 Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej 
wizji, nastroju oraz tradycji świątecznych. Praca konkursowa powinna być 
ciekawym i oryginalnym projektem kartki wielkanocnej. 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim 
 

Patronat: Wójt Gminy Tarnów Opolski 
 

Cel konkursu: 
1.Celem konkursu jest powrót do pięknej tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi, 
organizatorzy pragną, by obyczaj ten był nadal podtrzymywany. 
2.Zachęcamy do kultywowania zwyczaju pisania oraz samodzielnego tworzenia kartek z 
osobistymi życzeniami  by: 
- propagować  i kultywować  tradycje  świąteczne - przede wszystkim wywodzące się z 
folkloru; 
- rozwijać wyobraźnię oraz pobudzać aktywność twórczą; 
- kształtować wrażliwość estetyczną; 
- stworzyć możliwości prezentacji dokonań twórczych. 
 

Uczestnicy konkursu: 
Konkurs skierowany jest do wyłącznie do  mieszkańców gminy Tarnów Opolski. Mogą w nim 
wziąć udział osoby w każdym wieku. 
 

Warunki udziału w konkursie: 
1.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi  autorów. 
2.Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 
3.Praca konkursowa powinna być wykonana  na sztywnej kartce,  w dowolnej technice na  
płaszczyźnie (malarstwo, rysunek, grafika, itp.) i nie należy jej oprawiać. 
4.Kartki powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm. 
5.Projekty wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, 
makarony itp. będą odrzucane. 
6.Obowiązkowo, na tylnej płaszczyźnie każdej przesłanej kartki, należy umieścić  pisaną 
ołówkiem informację zawierającą : imię i nazwisko, miejscowość, numer kontaktowy, wiek, a 
w przypadku uczniów  klasę, do której  uczęszczają. 
7.Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury, Osiedle Zakładowe 7, 
do 22. 02.2021 roku wraz z wypełnionym i podpisanym  formularzem zgłoszeniowym - 
Załącznik nr 1 - osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłki należy zabezpieczyć przed 
zgnieceniem). 
 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody : 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
2.Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 
- zgodność z tematem; 
-  oryginalność w ujęciu tematu, kreatywność i wyobraźnia twórcy; 



 - estetyka wykonania. 
3.Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
4. W ramach konkursu jury: 
- wyłoni jednego laureata; 
- wyróżni  3  prace; 
- wybierze 5 prac uczniów klas I-III , które wezmą udział w Konkursie na projekt kartki 
wielkanocnej,  organizowanym przez   Fundację  BGK im. J. K. Steczkowskiego. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy, Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz na profilu Facebook GOK. 
6. Nagrodami w niniejszym konkursie będą: 
- druk i rozpowszechnienie wybranej kartki świątecznej, która będzie oficjalną kartką 
wielkanocną gminy Tarnów Opolski w roku 2021; 
- 10 egzemplarzy wydrukowanej zwycięskiej kartki dla autora, 
- nagrody pieniężne po  150 złotych dla laureata i autorów  wyróżnionych prac. 
7.Wręczenie nagród nastąpi w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora o czym 
laureaci konkursu  zostaną powiadomieni telefonicznie, 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w przypadku otrzymania zbyt 
małej ilości prac konkursowych. 
 

Postanowienia końcowe 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 
na publikacje materiałów z przebiegu konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób. 

• W imieniu nieletnich formularz zgłoszeniowy podpisują rodzice/ opiekunowie prawni. 
• Dla prac zgłoszonych do konkursu  przez uczniów  klasy I-III  dodatkowo obowiązuje 

złożenie oświadczenia   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i  prawa autorskie 
wymagane przez Fundację BGK – Załącznik nr 2. 

• Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu  774644781 lub e-
mailowo: gok_top@o2.pl 

 
 

RODO 

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. 
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:  
  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w 
Tarnowie Opolskim.   

• Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty 
tradycyjnej na adres: Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.    

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je 
pozyskał i w zakresie niezbędnym do:  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 
ust. 1 lit c) RODO/, (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i 
innych dokumentów związanych z uczestnictwem)  
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

mailto:iodo@opoczta.pl


władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/,  
• wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.  

  
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych 

w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
są:  

• podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
• podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot 
przetwarzający/,   
• inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ 
przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

  
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim 

Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres 
niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności 
archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia 
przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana 
roszczeniami wobec Administratora.  
  

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do żądania od Administratora:  

• dostępu do swoich danych osobowych,   
• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,  
• uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów 
przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  
• usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem 
określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z 
następujących okoliczności:  

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
w inny sposób przetwarzane,  
- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub 
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania;  
- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie 
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi 
Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;  
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;  
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlega Administrator;  



-  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;  

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:  
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,  
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu 
swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 
są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
-  wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.  
  

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
także prawo do:  

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją 
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:  

- oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub  
- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem.  

• otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które 
dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,  

• przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze 
strony Administratora, jeżeli:  
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO; oraz  
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

• żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio 
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem 
właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
• W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
• W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:  



- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,   
- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi,  

- zawarcie czy też wykonanie umowy.  
• Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Załącznik Nr 1 
 
 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

Wielkanocna Kartka Świąteczna 
 
 

Imię i nazwisko  
autora pracy 

 

Wiek/ Klasa 
 

 

Miejscowość 
 

 

Numer telefonu 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na podawanie do publicznej 
wiadomości, we wszystkich informacjach związanych z konkursem i wystawą, mojego imienia 
i nazwiska / imienia  i nazwiska  mojego dziecka*. Przenoszę wszelkie prawa autorskie 
dotyczące pracy zgłoszonej na konkurs „Wielkanocna Kartka Świąteczna” ” na organizatora 
konkursu wraz z prawem korzystania na wszelkich polach eksploatacji w szczególności 
publikowania pracy i rozpowszechniania w celach promocyjnych, informacyjnych i podobnych 
oraz powielania pracy dowolna techniką. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych 
osobowych /  mojego dziecka*  oraz  rozpowszechnienie wizerunku/ wizerunku mojego 
dziecka*    utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań video  wykonanych podczas wręczenia nagród 
laureatom konkursu. 
  
  Niniejszym oświadczam, że: 
1.Zapoznałam/zapoznałem się w całości z treścią regulaminu konkursu na najpiękniejszą kartkę 
wielkanocną. 
2. Akceptuję treść ww. regulaminu konkursu. 
3.Wyrażam zgodę na udział w konkursie na zasadach i warunkach określonych w ww. 
regulaminie. 
4.Jednocześnie oświadczam, że posiadam nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej 
przeze mnie pracy konkursowej , a także zapewniam, iż samodzielnie stworzyłem-(łam) 
/stworzyło moje dziecko * złożoną pracę konkursową. 
5.Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli RODO 
 
 

Tarnów Opolski, dnia….......................................   podpis czytelny ….......................................... 
 

*  nie potrzebne skreślić 
  
 
 
Załącznik Nr 2 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie – 
Fundacja BGK 


