
REGULAMIN KONKURSU ON-LINE 

„KTO TO NAMALOWAŁ?” 
 

 
ORGANIZATORZY 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 
CELE KONKURSU 
Celem konkursu jest promocja malarstwa i upowszechnianie wiedzy na temat wybitnych artystów. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Konkurs trwa od 10.10.2020 r. do 15.10.2020 r. 

 Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat oraz osób dorosłych z terenu Gminy Trzydnik Duży. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 Warunkiem udziału w konkursie jest: 

 Wypełnienie Karty udziału - Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

 Podanie prawidłowych odpowiedzi do 12 obrazów - autor i tytuł. Obrazy znajdują się w 
Załączniku nr 1 do Karty udziału; 

 Wypełnienie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik 
nr 2 do Karty udziału.  

 Wypełnioną Kartę udziału wraz z odpowiedziami należy przesłać na adres e-mail: goktrzydnik@o2.pl w 
terminie od 10.10.2020 r. do 15.10.2020 r.  

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach 
społecznościowych i publikacjach prasowych materiałów związanych z konkursem. 

 
NAGRODY 

 Laureaci konkursu - 2 pierwsze osoby, które przyślą Kartę udziału z poprawnymi odpowiedziami, 
otrzymają nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym: 

 I miejsce: Karta podarunkowa o wartości 100 zł - Księgarnia „Książnica Polska” w Kraśniku; 

 II miejsce: Karta podarunkowa o wartości 50 zł - Księgarnia „Książnica Polska” w Kraśniku; 

 Nagrody po uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem należy odebrać osobiście w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - zgodnie z zasadami ścisłego reżimu sanitarnego. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem danych 
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 22.10.2020 r. na stronie internetowej www.goktrzydnik.pl i 
Facebooku. 

 Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą e-mailową. 

 Informacje na temat konkursu udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku 
Dużym w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 15 873 18 26.  

 
 

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 on-line pt. „Kto to namalował?” (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 spotkań nie podlega uczestnik 

konkursu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 RODO.   

 
 

http://www.goktrzydnik.pl/
mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu on-line „Kto to namalował?” 

 
 

 
 

KARTA UDZIAŁU 
Konkurs on-line „Kto to namalował?” 

 
 
 
 

1. Imię i nazwisko* 
 

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

 
2. Wiek*  

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

 
3. Adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika* 
 

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

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

 
4. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego* (w przypadku osób niepełnoletnich) 

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

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

 
5. Odpowiedzi (obrazy w Załączniku nr 1 do Karty udziału) 

 

 
Numer obrazu 

 
Autor obrazu 

 
Nazwa obrazu  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

                  
 
* 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 on-line „Kto to namalował?”- wypełnieniu wskazanego w pkt. 1 - 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 on-line „Kto to namalował?”. 

 
 
 
 

 
 

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

data i czytelny podpis uczestnika 
rodzica/prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1  
do Karty udziału w konkursie on-line „Kto to namalował?” 

 
 
 
 

Nr 1                                                                                Nr 2 

                                  
 

Źródło: pl.wikipedia.org                                Źródło: pl.wikipedia.org 

 

 
Nr 3         Nr 4 

     
 

Źródło: pl.wikipedia.org                                                    Źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

 

 
Nr 5                            Nr 6 

 
   

 

Źródło: www.cyfrowe.mnw.art.pl    
 

 Źródło: pl.wikipedia.org             

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/


 

 
Nr 7                   Nr 8 

                                         Źródło: pl.wikipedia.org  
 

Źródło: pl.wikipedia.org 
 

 
Nr 9                    Nr 10 

        
 

Źródło: www.culture.pl                                            Źródło: pl.wikipedia.org 

 

 

 

 
Nr 11          Nr 12 

       Źródło: pl.wikipedia.org 
 

Źródło: pl.wikipedia.org                                                                              
 

 
 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org/


 
Załącznik nr 2  

do Karty udziału w konkursie on-line „Kto to namalował?” 
 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 (dotyczy osób NIEPEŁNOLETNICH) 

 
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 on-line „Kto to 

namalował?” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

 udostępnienia informacji o Konkursie; 

 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych organizatora w 
związku z udziałem w Konkursie. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu on-line „Kto to namalował?” (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 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 (dotyczy osób PEŁNOLETNICH) 

 
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 moich danych osobowych na 

potrzeby Konkursu on-line „Kto to namalował?” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

 udostępnienia informacji o Konkursie; 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w związku z 
udziałem w Konkursie. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu on-line „Kto to namalował?” (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 uczestnika konkursu 


