
REGULAMIN KONKURSU  „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2021” 
 

§1 
[organizator] 

 
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, 32 – 048 Jerzmanowice, 
ul. Centralna 97, tel. 12 3895197, e-mail: gok@jerzmanowice.eu 
 

§2 
[cele konkursu] 

Celami konkursu są: 
1. Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności artystycznych, 
2. Upowszechnianie i promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
3. Prezentacja talentów artystycznych, 
4. Promocja Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

 
 

§3 
[zadanie konkursowe] 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu samodzielnie kartki Bożonarodzeniowej. 
2. Termin dostarczenia prac mija w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 16.00 r. prace należy 

przekazać osobiście (na adres siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach - 
ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice – przed wejściem przygotowany zostanie 
specjalny pojemnik na prace konkursowe), drogą elektroniczną(na adres: 
gok@jerzmanowice.eu), drogą pocztową(na adres siedziby GOK – ul. Centralna 97, 32-
048 Jerzmanowice) -  wraz z załącznikami, o których mowa w §5. W przypadku prac 
przekazywanych drogą pocztową dla zachowania terminu wiążąca jest data wpływu. 

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie pracy konkursowej. 
4. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być 

większy niż A5, prace przesłane w formie elektronicznej muszą mieć formę skanu 
w formacie pdf lub png. 

5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być wcześniej 
wystawiane ani upublicznione w żaden inny sposób. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie tylko jedną pracę. 
7. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
8. Konkurs ma charakter indywidualny. 
9. Prace należy dostarczyć w opakowaniu(kopercie) i opatrzyć czytelną informacją 

zawierającą dane autora: imię i nazwisko oraz ewentualnie klasa oraz szkoła, telefon 
kontaktowy.  

 
 

§4 
[kategorie wiekowe] 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych: 
1. Dzieci do III klasy szkoły podstawowej włącznie, 
2. Dzieci do klasy VIII szkoły podstawowej włącznie, 
3. Młodzież i dorośli. 

 
§5 

mailto:gok@jerzmanowice.eu


[oświadczenia] 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia o niniejszej treści: 

„Z chwilą zgłoszenia się do konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przenoszę autorskie 
prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie 
egzemplarzy utworu drukiem, techniką reprograficzną, techniką cyfrową, wprowadzanie do 
obrotu, publiczne udostępnianie poprzez eksponowanie(wystawianie) a także 
rozpowszechnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym”. 

2. Imieniem niepełnoletnich uczestników oświadczenie składają ich opiekunowie prawni. 
 
 

§6 
[ocena prac konkursowych] 

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana prze Organizatora. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. 
3. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

1) Jakość i estetykę wykonania, 
2) Nawiązania do tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 
3) Stopień trudności oraz nakład pracy, 
4) Nawiązanie do Gminy Jerzmanowice-Przeginia: jej dziedzictwa naturalnego, 

historycznego lub symboli(herb, barwy) itd., 
5) Oryginalność pomysłu oraz wykorzystanych materiałów. 

 
§7 

[nagrody] 
1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody. 
2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień. 
3. Informacje o wynikach konkursu oraz sposobie przekazania nagród zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jerzmanowicach, www.gok.jerzmanowice.eu oraz w siedzibie organizatora, 
a poszczególni laureaci powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru 
nagród.  
 

 
§8 

[ochrona danych osobowych] 
1. Informujemy, że podczas wręczania nagród(jeżeli względy bezpieczeństwa sanitarnego 

pozwolą na zorganizowanie osobistego odbioru nagród) przewiduje się możliwość 
utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda 
osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że 
jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób 
nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.  
3. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.  
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, szkoła) w celu 
organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów 
dot. konkursu.  



5. Ochrona danych osobowych:  
Administratorami Państwa danych osobowych są:  

a) w zakresie organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia 
dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji, promocji konkursu 
oraz publikacji na stronie www.gok.jerzmanowice.eu oraz poprzez wydruk i wysyłkę 
kartek: Administrator nr 1 – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jerzmanowicach przy 
ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: 
gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: 
www.gok.jerzmanowice.eu  

Administrator nr 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.  
b) w zakresie publikacji na stronie www.jerzmanowice-przeginia.pl oraz wydruku i wysyłki 

kartek: Administrator nr 2 – Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia reprezentowany 
przez Wójta z siedzibą przy ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, NIP:513-024-
79-83, REGON: 000535043, tel 12 3895 247, e-mail: gmina@jerzmanowice-
przeginia.pl. Administrator nr 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.  

 
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na 
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym 
celu, wskazanym poniżej. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub 
Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia 
prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji 
związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą 
przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Dostęp 
do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w 
zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Informujemy, że przysługują Państwu 
następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, 
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, 
usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 
*RODO – Rozporządzenie 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)  
 
 
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.gok.jerzmanowice.eu  
 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

http://www.gok.jerzmanowice.eu/
http://www.gok.jerzmanowice.eu/

