
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  
„NAJCIEKAWSZA RZEŹBA ZE ŚNIEGU” 

 
 
 

ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

 
CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni. 
2. Rozwijanie zainteresowań twórczych oraz poszukiwanie ciekawych dodatków i form. 
3. Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu. 

  
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1.  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzydnik Duży. 
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie rzeźby z śniegu (tematyka dowolna - 

może to być tradycyjny bałwan, postać ludzka, zwierzę, pojazd, postać z bajki itp.), 
sfotografowanie swojej pracy, a także zrobienie zdjęcia wykonawcy obok jego dzieła. 
Fotografie należy wstawić w komentarzu na Facebooku pod postem konkursowym do 15 
lutego 2021 r. do godz. 8:00. Mile widziane jest również nadanie tytułu nazwy swojej rzeźby. 
Uzupełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na 
adres email: goktrzydnik@o2.pl. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną rzeźbę. Prace zgłoszone do konkursu 
powinny zostać wykonane samodzielnie. 

4.  Wyniki konkursu zostaną podane na stronie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku 
Dużym 17  lutego 2021 r. 

5.  Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub 
zgłoszone do konkursu po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie. 

 
NAGRODY 
1.  Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator. 

Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi w celu ustalenia miejsca, terminu i sposobu 
odbioru nagrody. 

2. Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów: 
 a) zgodność pracy z tematyką konkursu; 
 b) oryginalność i pomysłowość; 
 c) wkład pracy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub całkowitego odwołania konkursu. 
2. Informacje na temat konkursu udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w 

Trzydniku Dużym - tel. 15 873 18 26. 
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu „Najciekawszą rzeźba ze śniegu” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku 

Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 
4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. 
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przeglądu nie podlega uczestnik konkursu decyzjom, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.    
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mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


Karta zgłoszenia 
Konkurs „Najciekawsza rzeźba ze śniegu” 

 
 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika 
 
........................................................................................................................................................ 

 
2. Wiek uczestnika  

 
........................................................................................................................................................ 

 
3. Tytuł rzeźby ze śniegu 

 
........................................................................................................................................................ 

 
4. Dane rodzica/prawnego opiekuna* 

 
Imię i nazwisko  
 
........................................................................................................................................................ 

 
Adres e-mail  
 
........................................................................................................................................................ 

 
Adres pocztowy  
 
........................................................................................................................................................ 

 
Telefon  
 
........................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując się na wzięcie udziału mojego dziecka w 
Konkursie „Najciekawsza rzeźba ze śniegu” - wypełnieniu wskazanego w pkt. 4 zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu oraz oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu 
„Najciekawsza rzeźba ze śniegu”. 
 
 
 

…………….................................................... 
        podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka): ……………………....…………………………………..….….…. na potrzeby 
Konkursu „Najciekawsza rzeźba ze śniegu” 
 

− udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, 
− na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych organizatora w związku z udziałem w 

Konkursie. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu „Najciekawsza rzeźba ze śniegu” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku 
Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 
 
 
 
 

………......................................................................... 
    data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 
 
 


