Regulamin
Konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną.

Tworzenie palm i pisanek wielkanocnych to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na
pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania
sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego wśród starszego
pokolenia naszej gminy.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną jest Wójt Gminy Odrzywół
i Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Gminie Odrzywół.
3.Regulamin Konkursu oraz metryczka i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej
Gminy Odrzywół: www.odrzywol.eu
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy lub pisanki wielkanocnej i dostarczenie jej
do siedziby Dziennego Domu Senior+, ul. Tomaszowska 57 wraz z metryczką i oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników DDS+ oraz osób 60+ z terenu Gminy Odrzywół.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Przebieg konkursu:
Wykonanie palmy lub stroika o dowolnej wielkości z zastosowaniem dowolnych technik oraz
preferowanie użycia materiałów naturalnych. Palmy lub pisanki muszą być wykonane
indywidualnie przez jednego uczestnika, nie będą oceniane prace przygotowane grupowo.
Konkurs trwa w dniach od 08.03.2021r do 26.03.2021r.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach
oraz na stronach internetowych swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Gminę
Odrzywół i Dzienny Dom Senior+ w Gminie Odrzywół na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz jego promocji, Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§3
CELE KONKURSU
1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na
temat zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek wielkanocnych.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców 60+
zamieszkałych w Gminie Odrzywół.
4. Powrót do tradycji własnoręcznego wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Stworzenie mieszkańcom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
§4
KRYTERIA I ZASADY OCENY
1. Oceny dokona 4-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy i Kierownika
DDS+.
2. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka wykonania,
wykorzystanie materiałów naturalnych oraz wkład pracy.
5. Ogłoszenie wyników 01.02.2021r.
§5
PRAWA AUTORSKIE I INNE
1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac
lub ich części na wszystkich polach eksploatacji.
2. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych
oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez
Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych
Organizatora.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator oraz Gmina Odrzywół i Dzienny Dom Senior+ mają prawo wykorzystać zdjęcia
wykonanych i nagrodzonych prac do celów promocyjnych.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
§7
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gmina Odrzywół
i Dzienny Dom Senior+.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ilona Głogowska-Kowalczyk, kontakt e-mailem na
adres: kancelaria.odo@gmail.com
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac na stronie internetowej Organizatora w działalności informacyjnej oraz w mediach
w związku z promocją działalności Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymaniem nagród.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach,
archiwizację dokumentów.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a
RODO.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach [2] - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są
błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród
oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością.

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
________________________________________
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –
zwanego dalej RODO;
[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2018 r. poz. 217 ze zm.)

