
 

 

Regulamin  Konkursu  
Ozdoba Wielkanocna  

 
 

  
  Święta Wielkiej Nocy to celebracja duchowego i fizycznego odrodzenia. Cieszymy się 
pierwszymi oznakami wiosny, budzącą do życia przyrodą. Ożywają nasze nadzieje. Mimo 
trudnego czasu możemy się radować bliskością rodziny, wspólnie spędzonym czasem wolnym 
od codziennych zajęć. Tradycja nakazuje, by porządkować i przyozdabiać domy symbolami 
nowego życia, zielenią i kolorem. Samodzielne wykonanie ozdób, to doskonała zabawa, 
łączność z tradycją i sposób na otaczanie się pięknem. Zachęcamy do tworzenia ozdób 
(stroików, wianków, koszyczków, instalacji itp.), które wprowadzą nas w świąteczny radosny 
nastrój przydadzą naszym domom świątecznego charakteru. Wykorzystując tradycję 
uruchommy wyobraźnię i dajmy upust swojej kreatywności. 
 
Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Zakładowe 7, 46-50 Tarnów Opolski, tel. 774644781, mail: 
gok_top@o2.pl  
 
Patronat:   
Wójt Gminy Tarnów Opolski  
 
Cel konkursu:  
• pobudzanie i pogłębienie wiedzy na temat tradycji  związanych z Świętami  

  Wielkanocnymi, 
• rozbudzenie zainteresowań plastyką obrzędową, 
• rozwijanie zdolności manualnych, 
• inspirowanie do twórczych poszukiwań i wykorzystania nowatorskich form  

  plastycznych. 
 
Uczestnicy konkursu: 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców  z terenu gminy Tarnów Opolski. 
 
Zasady uczestnictwa: 
1. Zadaniem uczestników konkursu jest  zaprojektowanie i samodzielne wykonanie 

przestrzennej ozdoby  uwzględniając elementy związane z tradycjami  Świąt 
Wielkanocnych. 

2. Ozdoba może być wykonana w dowolnej technice, z różnych  materiałów, z  zastrzeżeniem 
minimalnego wykorzystania gotowych elementów.    

3. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 
4. Konkursową ozdobę  należy sfotografować i  przesłać w formie cyfrowej (JPG) na 

mail: gok_top@o2.pl,  do dnia 10 kwietnia 2021r. 
5. Do zdjęcia należy dołączyć opis:   imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, numer 

telefonu  kontaktowego, oraz opis pracy (wykorzystane materiały, surowce, gotowe 
elementy itp.)   

6.  Prace niezgłoszone w określonym terminie oraz  nieposiadające pełnego opisu nie będą 
podlegały ocenie.  
 



Przebieg konkursu: 
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. 
2. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona przeglądu prac i oceni ich zgodność z 
tematem, regulaminem oraz poziom - czyli: pomysłowość, wkład pracy, kompozycję, trudność 
techniczną, wykorzystanie materiałów, oryginalność  i kreatywne podejście do tematu, a w 
przypadku prac sygnowanych przez dzieci, także samodzielność wykonania. 
3.Wybrane prace,  każda opatrzona numerem, zostaną zaprezentowane na koncie   Gminnego 
Ośrodka Kultury, https://www.facebook.com/GOKTarnowOpolski, w albumie o nazwie 
„Wielkanocna ozdoba”, do 13 kwietnia. 
4. Obserwatorzy będą zaznaczać najciekawsze - ich zdaniem - dzieła oznaczając je 
"polubieniami"(lajkami). 
5.  Po zakończeniu głosowania, 20 kwietnia o godzinie 12.00 komisja dokona zliczenia głosów, 
a wyniki będą opublikowane na koncie portalu Facebook ośrodka kultury 
 
  Ocena : 
1.Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 
•   do 12 lat 
•  12 do 16 lat 
• powyżej lat 16 
 2. Autorzy ozdób, które dostaną największa liczbę polubień w danej kategorii, otrzymają  
dyplom i nagrodę pieniężną/ rzeczową za 1,2, 3 miejsce. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi  20.04.br. po zakończeniu głosowania na profilu Facebook oraz 
na stronie www.gok.tarnowopolski.pl Gminnego Ośrodka Kultury. 
2. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
3.  Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
  

Postanowienia końcowe  
 
1.Osobą dokonująca  zgłoszenia do konkursu uczestnika niepełnoletniego jest rodzic/opiekun 
prawny dziecka. Ma on obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego konkursu oraz 
informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych. 
2.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z: 

• zapoznaniem się i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego -  RODO 
stosowanego w Gminnym Ośrodku Kultury, 
• wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację fotografii  ozdób w publikacjach  w 
formie tradycyjnej ( np.  katalogi, foldery, notatki prasowe)  i elektronicznej , związanej 
z konkursem  - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 
pokrewnym (D.U. Z 2006r. nr.90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), 
• wyrażeniem zgody na publikację wizerunku, jak również imienia i nazwiska  w prasie i 
Internecie. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu  przeprowadzenia 
konkursu. 

3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasadami  
 

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 

http://www.gok.tarnowopolski.pl/


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 
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.   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  

 


