REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
na „TRADYCYJNY KOSZYK WIELKANOCNY”
1. Organizator:
Gmina Szerzyny
2. Cele konkursu:
- zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
- aktywizacja do wspólnego spędzenia czasu przy wykonywaniu pracy konkursowej
- promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru.
3. Przedmiot konkursu:
Wykonanie fotografii „TRADYCYJNEGO KOSZYCZKA WIELKANOCNEGO”.
5. Warunki udziału:
a) Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do osób indywidualnych jak i całych rodzin.
b) Warunkiem udziału jest wykonanie fotografii, uzupełnienie karty zgłoszeń, oświadczeń, a
następnie przesłanie pracy oraz skanu karty na adres: szerzyny@szerzyny.pl.
c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r, do godz. 15:30.
d) Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osób zgłaszających się do konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r. na stronie www.szerzyny.pl,
b) Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie
prace pod względem wartości artystycznej. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać
weryfikacji.
8. Postanowienia końcowe:
a) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania i zmiany warunków konkursu bez podania
przyczyn.
c) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte w
regulaminie rozstrzyga Organizator.
d) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów
promocyjnych.
9. Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udzielane są pod
Nr telefonu: 14 65 17 300 wew. 115.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
na „TRADYCYJNY KOSZYK WIELKANOCNY”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię lub imiona i nazwiska osób zgłaszających prace do konkursu:
……………………………………………………………………………............................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres: …………..……………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….............
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..............
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu GMINNEGO KONKURSU
na „TRADYCYJNY KOSZYK WIELKANOCNY”.
….........................................................................
podpis

ZGODNA NA UCZESTNICTWO W GMINNYM KONKURSIE
na „TRADYCYJNY KOSZYK WIELKANOCNY”
Ja niżej podpisany/podpisana*…………………………………………………………..…………..
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej osoby/mojego dziecka w konkursie
organizowanym przez Gminę Szerzyny.
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka
przez Administratora danych: Urzędem Gminy Szerzyny, w celach związanych z udziałem w w/w
konkursie, w tym publiczne zamieszczenie fotografii wykonanych podczas konkursu na stronach
internetowych Administratora.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych i prawie ich poprawiania.
….......................................................
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy Szerzyny mającego
siedzibę w Szerzynach 521 (38-245).
2. Celem zbierania danych jest: organizacja konkursu oraz cele marketingowe.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Konsekwencją nie
podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Przyjmuję do wiadomości:
Data................................. Podpis ..........................................

