
Regulamin konkursu pn.: „Gminna Kartka Wielkanocna” 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu „Gminna Kartka Wielkanocna” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim 

Polu (zwany dalej GOKiS lub Organizator) z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu. 
2. Regulamin określa zasady udziału w konkursie na „Gminną Kartkę Wielkanocną”, zwanym dalej „Konkursem”, 

którego tematem jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.  
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji świąt wielkanocnych 

w postaci kartki świątecznej. 
4. Wygrana praca konkursowa zostanie wydrukowana i powielona oraz będzie oficjalną kartką wielkanocną 

Gminy Legnickie Pole w 2023 r. 
 

§ 2 CELE KONKURSU 
1. Rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi. 
2. Popularyzowanie obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 
3. Rozwój umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.  

 
§ 3 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Legnickie Pole, z klas 0 – VIII. 
2. Kartki nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz 

nieprzedstawiane w konkursach. 
3. Uczestnik konkursu przekazując pracę na konkurs oświadcza, że przysługuje mu prawo autorskie do pracy.  
4. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych umieszczonych na kartce. 
5. Praca konkursowa: ilustracja o tematyce wielkanocnej, wykonana w dowolnej technice plastycznej na 

płaszczyźnie płaskiej, orientacja pozioma, format A4. 
6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem konkursowym (załącznik nr 1) należy 

wysłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole 
w kopercie z dopiskiem „Gminna Kartka Wielkanocna” lub dostarczyć  osobiście do biura GOKiS w Legnickim 
Polu do dnia 22.03.2023 r. do godziny 15.00.  

7. Prace konkursowe, które nie zostaną dostarczone w terminie bądź będą niekompletne, nie będą brane pod 
uwagę.  

8. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.  
9. Oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez Organizatora, decyzje jury są ostateczne. 
10. Jury będzie oceniało prace zgodnie z kryteriami:  

• ocena pracy w zakresie (estetyka wykonania oraz pomysłowości); 

• ocena zgodności  z celem oraz tematem konkursu „Gminna Kartka Wielkanocna” (elementy 
nawiązujące do Gminy Legnickie Pole: zabytków, barw, logo itp.); 

• stopień nawiązania do Świąt Wielkanocnych, tradycji i zwyczajów. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu. 
12. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, oraz wyróżnienia.  
13. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.03.2023 r.  
14. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 
15. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 

 
§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

• W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych  
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
 i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie: 

mailto:iod@centrumbip.pl


▪ Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda,  
▪ Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
▪ Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 
 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

• Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 
zostały podane. 

• Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

• Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

• Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
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. 

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie 
internetowej oraz udostępniając w siedzibie. 

2. Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez Uczestników. 
3. Organizator może wykorzystać przesłane materiały w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu na „Gminną Kartkę Wielkanocną” z uwagi na 

wystąpienie siły wyższej bądź zbyt małej liczby zgłoszeń. 
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną. 
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkurs pn.: „Gminna Kartka Wielkanocna" 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – „Gminna Kartka Wielkanocna” 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:  
 
 
 

2. KLASA AUTORA (0-VIII):  
 
 
 

3. TELEFON KONTAKTOWY DO 
RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO : 

 
 
 
 

4. MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA:  
 
 
 

 
 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Gminna Kartka Wielkanocna”  i akceptuję 

wszystkie zawarte w nim warunki. 
2. Ja niżej podpisana/y 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu danych osobowych 
mojego dziecka oraz publikację w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie, zamieszczanie na tablicy 
informacyjnej i w kronice wizerunku oraz prac konkursowych nadesłanych na konkurs „Gminna Kartka 
Wielkanocna”. Wyrażam zgodę również na przetwarzanie i publiczne podanie danych osobowych mojego 
dziecka (imię, nazwisko, wiek i miejscowość) w celach związanych z działalnością GOKiS, w szczególności  
z prowadzoną dokumentacją i promocją działań statutowych. 

 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
        (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 


