
REGULAMIN KONKURSU „KARTKA WIELKANOCNA” 

1§  Organizator konkursu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 

ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza, www.mgokir.pl 

 

2§  Cele konkursu: 

- propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi; 

- kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową; 

- stwarzanie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania kartek i ozdób świątecznych. 

 

3§  Warunki i uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów klas I-III szkół podstawowych znajdujących 

się na terenie gminy Mrocza. 

2. Kartki konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: 

Kategoria I – przedszkola  

Kategoria II – uczniów klas I-III SP 

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.  

4. Praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie i indywidualne.  

5. Format pracy: 

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie kartki w formacie A5 (połowa kartki A4) lub w formacie 

10x15cm. Prace wykonane w innym formacie nie będą oceniane w konkursie.  

6. Technika pracy: 

Nie zalecamy użycia materiałów sypkich takich jak kasza, ryż, makaron, brokat. Użycie powyższych 

materiałów będzie powodowało obniżeniem oceny.  

7. Na odwrocie świątecznej kartki należy umieścić imię, nazwisko autora pracy, wiek/klasę oraz nazwę 

szkoły/przedszkola.  

 

4§  Kryteria oceny 

1. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:  

- walory artystyczne; 

- kreatywność; 

- oryginalność; 

- nawiązanie do tradycji; 

- estetyka wykonania.  

http://www.mgokir.pl/


5§  Adres przesyłania prac 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 

ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza 

 

6§   Terminy 

1. Prace przyjmujemy do 15 marca (poniedziałek) włącznie. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 marca (wtorek) na stronie: www.mgokir.pl i na facebooku. 

 

7§  Nagrody 

1. Powołane przez Organizatorów Jury przyzna nagrody I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej           

i wiekowej. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział oraz słodki upominek.  

2. W zależności od sytuacji w obliczu koronawirusa nagrody zostaną przesłane lub wręczone w terminie 

wyznaczonym w późniejszym terminie. 

3. Organizator nie zwraca prac. Zdjęcia z fotorelacji zostaną opublikowane na stronie internetowych gminy 

Mrocza, www.mgokir.pl oraz na facebooku. 

4. Prace konkursowe zostaną przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, a następnie przesłane wraz ze 

świątecznymi życzeniami do jednostek samorządowych województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

8§ Postanowienia końcowe   

1. Udział w konkursie będzie możliwy jedynie przekazaniu wraz z pracą podpisanego oświadczenia oraz zgody na 

publikację i przetwarzanie danych osobowych i jest on jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego prace są jego autorskim, oryginalnym 

i samodzielnym dziełem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz.U. 2020, poz. 288). Uczestnik zapewnia że jego prawa do fotografii, zgłoszonych do konkursu nie są w jakikolwiek 

sposób ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich. 

3. Udział w konkursie oraz podpisanie zgody, o której mowa w ust. 6 lit c), jest równoznaczne z oświadczeniem                                   

o przekazaniu bezpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie wszelkich praw autorskich dotyczących przekazanych prac 

do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wraz z prawem do kopiowania, fotografowania i upubliczniania 

prac lub ich kopii w dowolnej formie. Osoby biorące udział w konkursie lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci 

biorących w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie prac Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy jak i podmioty zainteresowane.  

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację fotografii prac w publikacjach w formie tradycyjnej 

(np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem „Kartka 

wielkanocna”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 

90 poz. 631 z późn. zm.). 

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi  pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne 

zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu. 

6. Do  udziału  w  konkursie   nie  dopuszcza  się  prac, które  nie  spełniają  powyższych wymogów.  

7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności nadesłanych prac. 

8. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.mgokir.pl. 

9. Dodatkowych informacji udziela Organizator: telefonicznie pod nr tel. 570-228-730 oraz mailowo: 

dominika.turek@mgokir.pl  

 

 

http://www.mgokir.pl/
mailto:dominika.turek@mgokir.pl


ADMINISTRATOR DANYCH 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu plastycznego 

„Kartka wielkanocna” (zwanym dalej: Wydarzeniem), jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, 

89-115 Mrocza, ul. Sportowa 1. 

2. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres mgokir@wp.pl lub listownie na adres ul. Sportowa 

1, 89-115 Mrocza. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej 

wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. 

3. MGOKiR w Mroczy dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia 

innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie 

danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów 

zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy 

jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony 

danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, 

to usuną te dane, zgodnie z procedurami MGOKiR w Mroczy. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy 

na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby MGOKiR w pełni zabezpieczających dane osobowe. 

4. Państwa dane, z uwagi na współpracę i dofinansowania wydarzeń orgaznizowanych przez MGOKiR, będą również 

przekazywane i przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza.  

5. Podczas realizowania wydarzeń Administrator nie gromadzi i nie podejmuje żadnych decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny 

sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. 

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich. 

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

7. Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia, rejestracji uczestników oraz umożliwienia 

udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, 

wydania nagród oraz rozliczenia prowadzonych działań z odpowiednimi organami i instytucjami 

publicznymi/państwowymi. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub 

postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w wydarzeniu 

jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, 

tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – 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. 

9. Uczestnik przystępując do udziału w Wydarzeniu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z 

Wydarzeniem i jego organizacją. 

10. Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w Wydarzeniu podane są w pkt IV ust. 6 niniejszego regulaminu oraz w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (KARTA INFORMACYJNA). Dane podawane są dobrowolnie, jednak 

niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Wydarzeniu lub odwołanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

11. Celem wzięcia udziału w Wydarzeniu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez 

podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2. Za osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. 
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