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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 21/2022 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie 

z dnia 28.11.2022 

 

Regulamin Konkursu Świątecznego  

 na ,,Najpiękniejsza bombka choinkowa’’  

 

1. Organizator konkurs:  

 Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie  

Dane adresowe: ul. Szpitalna 4a, 27-500 Opatów  

Tel.: 507-737-750, www.kulturaopatow.pl  

E- mail: centrum@kulturaopatow.pl  

 

2. Cele konkursu:  

- promowanie aktywności twórczej dzieci,  

- rozwijanie ich kreatywności i umiejętności plastycznych, 

-pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

 

3. Przedmiot konkursu:  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie NAJPIĘKNIEJSZEJ BOMBKI 

CHOINKOWEJ.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najciekawszej, 

najbardziej oryginalnej bombki choinkowej. Format pracy  bombka styropianowa               

(lub z innego materiału) dowolnej wielkości i kształtu, przestrzenna, 

ozdobiona według uznania uczestnika konkursu.    

4.  Każda bombka  powinna być opisana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i  nazwisko uczestnika…………………………………………….(wiek)……. 

 

imię i  nazwisko opiekuna uczestnika………………………………………………… 

 

numer telefonu/ adres…………………………………………………………………. 
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5. Konkurs  przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących wziąć w nim udział                        

i prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

- osoby do 16 roku życia,   

- osoby powyżej 16 roku życia.  

W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych ani ograniczeń wynikają z przynależności 

terytorialnej.  

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:    

- osoby do 16 roku życia nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca;   

-osoby powyżej 16 roku życia na nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca.  

Dopuszcza się przyznanie wyróżnień w obu kategoriach.  

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:   

-  każdy uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę;  

- prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie      

publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach;  

- nieodłącznym elementem pracy musi być wypełniona Karta zgłoszenia do konkursu 

stanowiąca załącznik do Regulaminu niniejszego konkursu;  

- na konkurs nie można przezywać prac zbiorowych.  

 

7. Zgłoszenie do konkursu:  

- pracę konkursową wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do 

niniejszego należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora do dnia  

14 grudnia  2022 roku godzina 15.30.   

- w ramach konkursu należy zgłaszać prace własnego autorstwa; 

- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

- zgłoszenia do konkursu złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Organizacja konkursu: 

• prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

- zgodności z tematyką konkursu; 

- kreatywności; 

- estetyki i staranności; 

- oryginalności pracy; 

• oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kultury w Opatowie 

• lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.kulturaopatow.pl 

 

9. Dodatkowe informacje:  

- Wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się w dniu 16.12.2022 r., tego samego dnia 

zostaną także podane do publicznej wiadomości wyniki konkursu, poprzez 

opublikowanie ich na stronie: www.kulturaopatow.pl. 

- Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i będą mogli je odebrać indywidualnie                     

w terminie od 19.12.2022 r. do 23.12.2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury                           

w Opatowie (Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie ul. Szpitalna 4A, 27-500 

Opatów) 
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10. Postanowienia końcowe  

 

1) Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

2) Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 

3) Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzonym konkursem 

jest Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, ul. Szpitalna 4A, 27 – 500 Opatów. Każdy 

z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe 

Autora przetwarzane będą w celach związanych z realizacją konkursu oraz promocją 

Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie. 

4) Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu 

własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na 

wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką. 

5) oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych 

na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, 

wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu. 

6) Zwycięzca Konkursu z chwilą otrzymania nagrody głównej przenosi bez dodatkowego 

wynagrodzenia na Organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw 

pokrewnych do nagrodzonej pracy, upoważniając Organizatora do korzystania z praw 

autorskich do pracy na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami 

drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych, 

• wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera,  

• zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną, 

• udostępnienie pracy konkursowej i jej fragmentów za pośrednictwem sieci 

informatycznych (w szczególności typu Internet), 

• odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku 

w prasie codziennej oraz magazynach, 

• publiczna prezentacja w całości lub fragmentach, 

• wyświetlanie w całości i we fragmentach, 

• nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach 

promocyjnych Organizatora oraz w mediach, 

• odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i 

zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

 

7) Regulamin Konkursu oraz druk Karty zgłoszenia stanowiący załącznik do Regulaminu 

będą dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie: 

http://www.kulturaopatow.pl/  

8) Regulamin obowiązuje od 28  listopada 2022 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia 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 „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, ul. Szpitalna 4A, 27-

500 Opatów, telefon: 507 737 750, e-mail: pcktir@opatow.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Zbigniew Kolus, tel. 663 189 833, adres e-mail: 

iod.rodo.ochrona@gmail.com  

3) Pani/Pana dane osobowe (dane zwykłe) są przetwarzane w celu: 

• realizacji zadań statutowych, tj. organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, tworzenia nowych 

produktów turystycznych, kulturalnych, oraz rekreacyjno – wypoczynkowych, tworzenia warunków i 

przestrzeni do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej, sportowej, 

wypoczynkowej; 

• obsługi finansowo – księgowej , kadrowo – płacowej, organizacyjno – prawnej, administracyjnej oraz 

technicznej administrowanych obiektów; 

• realizacji obowiązków wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 

osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO); 

• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; (podane dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 

• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa; (podane dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO); 

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia 

roszczeń; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe (dane wrażliwe) przetwarzane będą jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków                        

i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie 

zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; 

dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa i zobowiązaniami wynikającymi z 

zawartych umów.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na 

podstawie zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może 

być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.   
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