
 

Regulamin konkursu pod hasłem 

„ODJAZDOWA CHOINKA 

czyli najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe 2018”, 

ogłoszonego przez 

Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki 

uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Odjazdowa choinka, czyli 

najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe 2018” (zwanym dalej 

„Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna 

Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs trwa od 22 października do 3 grudnia 2018 roku. 

§ 2. Cele konkursu 

Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości 

estetycznej i umiejętności manualnych uczestników, a także odwagi 

w wyrażaniu własnych oryginalnych  pomysłów i umiejętności pracy 

zespołowej. 

§ 3. Tematyka konkursu 

Temat Konkursu stwarza uczestnikom możliwość wypowiedzi artystycznej. 

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie ozdób na drzewko 

bożonarodzeniowe. Zestaw ozdób, zwany dalej: „Pracą”, musi stanowić 

spójną stylistycznie całość, która posłuży uczestnikom do ozdobienia drzewka, 

ustawionego w OKSiBP Cieplewo.  

§ 4. Uczestnicy konkursu 

Do Konkursu mogą przystąpić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 

z: przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczestnicy pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych zajęć plastycznych, w tym uczestnicy zajęć organizowanych 

w świetlicach na terenie gminy Pruszcz Gdański. 

§ 5. Warunki konkursu 

1. Każda instytucja/placówka może zgłosić do udziału w Konkursie tylko jedną 

grupę. 



2. Każda grupa może wykonać dowolną liczbę ozdób dowolnego kształtu, 

koloru i formatu. Do ozdobienia drzewka nie można wykorzystać świeczek, 

lampek, lampionów lub innych przedmiotów wymagających zasilania 

energią elektryczną bądź bateriami. Wszystkie ozdoby wykorzystane do 

ustrojenia konkursowej choinki muszą być własnoręcznie wykonane przez 

uczestników.  

3. Liczba autorów jednej Pracy nie może przekroczyć 30 osób. Każda 

instytucja/grupa może zaprojektować zestaw ozdób do ustrojenia tylko jednej 

choinki. 

4. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić telefonicznie (pod nr. tel.: 

728 415 568 w godz. 9:00-13:00) do 19 listopada 2018 r. do godz. 13:00. Liczba 

grup mogących uczestniczyć w Konkursie jest ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

5. Dla każdej grupy uczestników OKSiBP w Cieplewie zapewni choinkę do 

ustrojenia. Drzewka zostaną ustawione w pomieszczeniach OKSiBP. Każda 

choinka będzie miała 1,5m do 2m wysokości. Każda grupa uczestników 

będzie miała za zadanie ozdobić przydzielone drzewko własnoręcznie 

wykonanymi zabawkami, zawieszkami, łańcuchami etc. Choinki do 

ozdobienia zostaną udostępnione wszystkim grupom tego samego dnia: 

w poniedziałek, 3 grudnia 2018 r. w godz. 9:00-19:00.  

6. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

7. Każda grupa powinna zostawić oznaczone pudło/opakowanie na ozdoby, 

które w styczniu 2018 r. zostaną spakowane i przygotowane do odbioru przez 

uczestników.  

 

§ 6. Zasady udziału 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych 

osobowych opiekunowie grup wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych 

podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach 

promocyjnych Organizatora 

3. Wizerunki uczestników i dane osobowe opiekunów grup będą 

wykorzystywane w celu udokumentowania przebiegu konkursu i przekazania 

przyznanej nagrody. Udział w realizacji zadań konkursowych jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrowanie/utrwalanie wizerunku 

uczestnika na zdjęciach i/bądź filmach dokumentujących przebieg konkursu 

oraz na wykorzystanie tego wizerunku w materiałach promocyjnych 

Organizatora, w tym publikacjach zamieszczanych na stronach 

internetowych i profilach społecznościowych OKSiBP i gminy Pruszcz Gdański, 

jak również w mediach opisujących działalność Ośrodka. 



§ 7. Klauzula informacyjna z zakresu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu 

i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański ul. Długa 20a 83-031 

Cieplewo (dalej: Ośrodek), który reprezentuje Dyrektor Ośrodka; 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, 

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: 

e-mail: auditor@auditorsecurity.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych 

Ośrodka, zadań zleconych, zawartych umów i porozumień oraz w celach 

promocji działalności statutowej Ośrodka w publikacjach typu: strony 

www, fanpage Ośrodka, Facebook, YouTube, foldery, biuletyny, plakaty, 

filmy etc. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 

w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3; 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz w przypadku upubliczniania wizerunku do momentu 

odwołania zgody.  

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek ma prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

mailto:auditor@auditorsecurity.pl


9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Ośrodku, 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek 

podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody 

wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych 

przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych 

i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane 

będą przez merytorycznych pracowników Ośrodka. 

§ 8. Termin i miejsce dostarczenia prac 

1. Ozdoby konkursowe należy dostarczyć osobiście wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ustroić 

przydzielone drzewko w dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Organizatora: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 

Cieplewo, ul. Długa 20A,  

2. Przekazane na Konkurs prace nie przechodzą na własność Organizatora 

i  zostaną zwrócone w styczniu 2018 r. 

§ 9. Komisja konkursowa 

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni powołana w tym celu komisja konkursowa, 

zwana dalej Komisją. 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane 

przez Komisję. 

3. Spośród zgłoszonych do Konkursu ustrojonych drzewek 

bożonarodzeniowych Komisja wybierze najlepsze, w ocenie Komisji najtrafniej 

wyrażające temat Konkursu, i przyzna nagrody ich twórcom („Laureatom”). 

4. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród 

telefonicznie pod numerem podanym w Karcie Zgłoszenia. 

6. Dla zwycięskiej grupy przewidziano nagrody rzeczone i zaproszenie na 

wybrany film do Kina za Rogiem w Cieplewie. Ponadto Organizator zapewni 

laureatom transport na film. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: 

http://www.oksibp.pruszczgda.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oksibp.pruszczgda.pl/


 

 
……………………………….……………………………………….. 

                                                                                                                                                         (PIECZĘĆ PLACÓWKI) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

NA 

 KONKURS  

pod hasłem: 

„ODJAZDOWA CHOINKA, 

czyli najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe 2018” 

 
Imię i nazwisko, wiek autorów:………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa i adres placówki:……………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

 

Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy:………………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu kontaktowego:………………………………………………………………………………………………….. 

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych i wizerunku uczestników oraz 

opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym na ich 

opublikowanie w środkach masowego przekazu, jak również do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

wystawy pokonkursowej. 

Oświadczam, ze zapoznałem się i przyjmuje do wiadomości treść regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej 

w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

 

 
……………………………………………….. 

                                                                                                                                                      (P ODP IS  Z GŁ A SZ A JĄ CE G O )  

 


