
REGULAMIN KONKURSU
Pt. „Mój Prezent dla Babci i Dziadka”

Konkurs  organizowany jest   z  okazji  Dnia  Babci  i  Dnia  Dziadka.  Tematem
pracy  jest  własnoręcznie  wykonany  prezent  dla  Babci  i/lub  Dziadka.  Ocenie
podlegac   będą:  pomysłowos c   i  estetyka,  zastosowane  techniki,  wkład  pracy
uczestnika.

ORGANIZATOR

Jaworski Ośrodek Kultury

Rynek 5, 59-400 Jawor

76 870 28 78

CELE KONKURSU

 Rozwijanie kreatywności i pomysłowości

 Doskonalenie sprawności manualnej

 Kształtowanie więzi emocjonalnych z Babcią 

i Dziadkiem

UCZESTNICY

KATEGORIE WIEKOWE
I Kategoria  dzieci w wieku przedszkolnym 
II Kategoria uczniowie klas 1-3 
III Kategoria  uczniowie klas 4-8

ZASIĘG

Gmina Jawor- uczniowie (wychowankowie) 
jaworskich placo wek i/lub osoby zamieszkałe na 
terenie Gminy Jawor

KONKURS PLASTYCZNY

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ

Tematyka nadsyłanych prac mozee obejmowac  

szeroko pojętą two rczos c  plastyczną związaną z 

tytułem konkursu. Prace muszą byc  wykonane 

własnoręcznie

TECHNIKA WYKONANIA

dowolna

FORMA PRAC dowolna

TERMINY
* Termin nadsyłania zdjęc  prac w formacie jpg: 
20.01.2021 r. drogą internetową na adres: 
imprezy@jok.jawor.pl. Po przesłaniu pliko w 



uczestnik otrzymuje potwierdzenie otrzymania 
zgłoszenia w konkursie.
* Ogłoszenie wyniko w i publikacja prac na stronie
 www.jok.jawor.pl oraz na fanpage`u JOK w dniu 
21.01.2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Prace muszą byc  wykonane przez uczestnika.
3. Do zdjęcia pracy nalezey załączyc  załącznik nr 1 
4. Prace niezgodne z regulaminem lub przesłane 
po terminie nie będą oceniane.
5. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na 
internetowej wystawie pokonkursowej na stronie 
www.jok.jawor.pl oraz na fanpage`u JOK
6. Zgłoszenie/wysłanie pracy konkursowej jest 
ro wnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą 
na publikację nadesłanych pliko w oraz na 
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 
etapo w konkursu. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. Odbio r nagro d mozeliwy do dnia 
31.03.2021. Nagrody nieodebrane w terminie 
przechodzą na własnos ci Organizatora.

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE Szczego łowe informacje zawarte w załączniku nr 2

Załącznik  nr  1  Metryczka  –  informacje  o  autorze  i  nadesłanej  pracy  gminnego

Konkursu “Mo j Prezent dla Babci I Dziadka”

1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………...

2. Nazwa placo wki/klasa/………………………………………………………………………………….

3. Wiek autora……………………………………………………………………………………………………

4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

5.Przedmiot pracy………………………………………………………………………………………………..

6. Zastosowana technika……………………………………………………………………………………...

http://www.jok.jawor.pl/
http://www.jok.jawor.pl/


Załącznik nr 2 do Regulaminu gminnego Konkursu “Mo j Prezent dla Babci I Dziadka”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez 
Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 5,email: poczta@jok.jawor.pl, tel. 
(76) 870-28-78

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych mozee się Pani/ Pan skontaktowac  z Inspektorem ochrony
danych poprzez email: iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  i  b  ogo lnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  (tj.  zgody  oraz  akceptacji  warunko w  Regulaminu)  w  celu
realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Os rodek Kultury, w związku z realizacją ustawy o
prowadzeniu  i  organizowaniu  działalnos ci  kulturalnej.  Upublicznianie  wizerunku  uczestnika
konkursu do celu popularyzacji działalnos ci kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej
zgody. 

JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkurso w oraz wizerunek. 

DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i mozee byc  upubliczniony. Ro wnieze dane uczestniko w/ laureato w
mogą byc  upublicznione (nie dotyczy nr telefono w) Ponadto wizerunek oso b - wyrazeających zgodę
-  mozee  zostac   upubliczniany  jako  element  działan   promocyjnych  w  zakresie  działalnos ci
kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą miec  ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiso w prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji
przez okres wynikający z przepiso w prawa.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?

Gdy  uzna  Pani/  Pan,  zee  przetwarzanie  Pani/  Pana  danych  narusza  przepisy  ochrony  danych,
przysługuje  Pani/Panu  ro wniez e prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  kto rym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane  osobowe pozyskiwane  są  bezpos rednio  od oso b,  kto rych dotyczą  (w tym od opiekuno w
prawnych).

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie  danych  osobowych  okres lonych  we  wniosku  oraz  przetwarzanie  wizerunku  przez
Administratora  jest  warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  udziału  w  konkursie.  Zgoda  na
upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalnos ci kulturalnej jest dobrowolna


