Regulamin konkursu „Pisanka z fantazją”
1. Organizatorem Konkursu„Pisanka z fantazją” zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny
Ośrodek Kultury w Porąbce z siedzibą ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka zwany dalej
„Organizatorem”.
2. CELE KONKURSU: a) propagowanie tradycji i folkloru, b) pogłębianie wiedzy na temat
symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej, c) ukazanie nowych trendów w tej
dziedzinie,
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki tradycyjnej lub nowoczesnej (należy
wykonać 1 pisankę). Dowolna forma przestrzenna, dowolna technika, wielkość itp. (np. na
wydmuszce, balonie, styropianie, itp.) Prace muszą być nowe, wykonane specjalnie na
konkurs / gotowe pisanki nie będą podlegać ocenie.
4. Termin składania prac: do 02 KWIETNIA 2021 DO GODZ 12:00
5. Prace odpowiednio zabezpieczone należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce
ul. Rynek 22, w holu w specjalnie przygotowanym i oznaczonym pojemniku. Każda praca
musi być złożona wraz z uzupełnioną Kartą Zgłoszenia (DRUKOWANYMI LITERAMI).
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.gokporabka.com.pl
6. Każda osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
7. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych 18+ z terenu gminy Porąbka (w
konkursie nie mogą wziąć udziału osoby z poza terenu).
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: 09 KWIETNIA 2021 r .
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową lub
telefonicznie.
10. Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i jego
akceptacją. Pisanki bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą oceniane.
11. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem
ogólnego obowiązku informacyjnego –RODO obowiązującego w Gminnym Ośrodku
Kultury w Porąbce.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późniejszymi zmianami).
13. Informujemy także, że nagrodzone prace, jak również dane osobowe uczestników w formie
imienia, nazwiska i wizerunku będą publikowane w prasie, na stronie internetowej
Organizatora oraz profilu Facebook’owym Organizatora.
14. Osoba dokonująca zgłoszenia uczestnika do konkursu jest rodzic/opiekun prawny dziecka.
Ma ona obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego konkursu oraz o sposobie
przetwarzania danych osobowych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu w każdym
momencie na adres, numer telefonu lub e mail organizatora.

15. Nadesłanie prac wraz ze zgłoszeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
16. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
17. Po dokonaniu oceny prac, komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma
statuetkę „Złote Jajo” oraz nagrodę rzeczową o wartości 500zł.
18. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w
zgłoszeniach do konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353
Porąbka. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. Dane są
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a) oraz w oparciu o prawnie
uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie uzasadnionym interesem jest
wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu do ich wyróżnienia w mediach
oraz stronie internetowej i profilu facebook Organizatora. W tym zakresie rodzicom/
opiekunom prawnym przysługuje możliwość wyrażenia sprzeciwu. Sposób przetwarzania
danych osobowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli
informacyjnej na stronie internetowej www.gokporabka.com.pl , zakładka RODO.

