
REGULAMIN KONKURSU 

NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ, OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ  

WÓJTA GMINY ŻAGAŃ ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W DZIETRZYCHOWICACH 

SKIEROWANEGO DO DZIECI Z GMINY ŻAGAŃ 

 

 

 

 

 
§ 1 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Żagań ora Gminna Biblioteka Publiczna  

w Dzietrzychowicach, zwana dalej Organizatorem. 

 
§ 2 

 

Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą dzieci w wieku do 18 r.ż zamieszkałe na terenie Gminy 

Żagań 

2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę 

wielkanocną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika, itp.) lub pracę artystyczną w postaci ozdoby świątecznej 

3. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dwie prace. 

5. Warunkiem  zakwalifikowania  pracy   do   Konkursu   jest   dostarczenie pracy wraz z 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu do Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie Gminy 

Żagań (Dzietrzychowice, Gorzupia, Miodnica, Bożnów, Jelenin, Rudawica, Łozy, 

Bukowina Bobrzańska) do dnia 06.04.2022r. 

6.  W przypadku nieczytelnych danych praca zostanie automatycznie 

zdyskwalifikowana przez Komisję. 

 
§ 3 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 
1. Termin dostarczenia prac upływa 6 kwietnia 2022 r. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.



 

 
§ 4 

Zasady przyznawania nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 13 kwietnia 2022 r., a wyniki zostaną podane do 

wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, w 

serwisie Facebook  

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

5. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I miejsce, z każdej 

miejscowości filii Biblioteki. 

6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową. 

7. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów prac, które według 

Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi. 

8. Autorzy zwycięskich prac, zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

9. Nagroda dla Laureata konkursu zostanie wręczona po ustaleniu dogodnego terminu dla 

wszystkich stron. 

 

 

 

 

 

§ 5 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, 

s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że: 
 

1. administratorem danych jest Gmina Żagań oraz Gminna Biblioteka Publiczna w 

Dzietrzychowicach 

2. dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania, rozstrzygnięcia i promowanie 

konkursu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest niezbędne 

do wyłonienia zwycięzców konkursu. 

4. Planowany termin usunięcia kategorii danych to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 



a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy 

odrębne   mogą    wyłączyć    możliwość    skorzystania    z    tego    prawa    (w 

przypadkach, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia), 

c. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

d. sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 

e. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia, 

 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na pracę plastyczną lub artystyczną 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

 

DANE UCZESTNIKA 

 

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………. 

 

2. Adres zamieszkania………………………………………………………….. 

 
3. Nazwa szkoły………………………………………………………………… 

 

4. Numer telefonu………………………………………………………………. 

 
 

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu na kartkę wielkanocną, ozdobę 

świąteczną, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego założeń. 

Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z § 5 regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia konkursu oraz 

wyrażam zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na stronie Gminy Żagań 

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrzychowicach. 
 

 

Podpis uczestnika konkursu                                                                Podpis opiekuna prawnego 

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

 

 

 

 

 


