REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym.
2. Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową skierowany jest do dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.
3. Cel konkursu: kultywowanie oraz propagowanie tworzenia tradycyjnych kartek świątecznych.
Zachęcenie do zaprojektowania i wykonania autorskiej kartki świątecznej dzieci i młodzież.
4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę.
5. Praca musi być wykonana samodzielnie według własnego pomysłu. Niedozwolone są wszelkie
formy kopiowania już istniejących prac.
6. Technika i format prac:
a) dopuszczalne formaty prac: A3, A4, A5,
b) technika wykonania pracy: rysunek (kredki, pisaki, ołówek), malarstwo (akwarela, akryl,
plakatówka), kolaż (tylko z papieru).
5. Pracę należy podpisać i dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa (załącznik do regulaminu).
6. Termin składania prac: do 22. 11. 2022r.
7. Miejsce składania prac w:
a) biurze GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 96, (pon.-pt.) w godzinach od
8.00 do 15.00
b) Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa 14, (pon.-pt.) w godzinach od 16:00
do 20:00.
c) Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13A (pon.-pt.) w godzinach od 16.00 do
20.00.
8. Prace konkursowe dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań określonych w
regulaminie, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
9. Nadesłane prace nie będą zwracane.
10. GOK SEZAM uhonoruje zwycięzcę i wyróżnionych nagrodami rzeczowymi oraz zaprezentuje
wyróżnione prace w Galerii w Rotundzie w Domu Kultury, ul. Ogrodowa 14 w Tarnowie
Podgórnym.
11. Zwycięska lub wyróżniona kartka będzie oficjalną kartką świąteczną GOK SEZAM i Gminy
Tarnowo Podgórne.
12. GOK SEZAM zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich,
informacyjnych oraz promocyjnych.
13. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.goksezam.pl oraz w
miesięczniku TarNowa Kultura.
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14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
publikację prac i danych osobowych.
15. Informacje o odbiorze nagród na stronie www.goksezam.pl
16. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie GOK SEZAM, ul.
Poznańska 96, tel. 61 895 92 28 w godz. 8.00 – 15.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od
25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” w Tarnowie
Podgórnym, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa”
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale
społecznościowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: - dane nie są już niezbędne do
celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - dane
osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa - osoba,
której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one
nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f)
należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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