
 REGULAMIN KONKURSU TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ 

Dożynki Gminno-Powiatowe – Werbkowice 2019 

 

MIEJSCE KONKURSU: plac przed Zespołem Pałacowym w Werbkowicach przy ul. Parkowa 6. 

 

TERMIN KONKURSU: 15 września 2019 roku 

 

KATEGORIA KONKURSU: 

- Bibułkarstwo 

 

CELE KONKURSU:  

- powrót do tradycji z wykorzystaniem bibuły, 

- poszerzenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat tradycji i zwyczajów, 

- odnalezienie zdolności manualnych mieszkańców, 

- wyeksponowanie prac i dokumentacja prac. 

 

KRYTERIA OCENY:  

1. Oryginalność.  

2. Wygląd i estetyka (walory estetyczne, technika, materiał, kolorystyka, kompozycja, 

oryginalność, nowatorski pomysł). 

 

NAGORDY: 

W konkursie przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce. 

 

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I NAGRODY: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową a nagrody 

zostaną wręczone w trakcie Dożynek Gminno-Powiatowych. 

 

UCZESTNICTWO: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich z terenu  powiatu hrubieszowskiego. 

2. Wykonanie przedmiotów z materiałów własnych wykonawców. 

3. Uczestnicy powinni dostarczyć dzieła do godz. 12.00 w dniu 15 września 2019 roku. 

4. Każda praca powinna być opatrzona tabliczką z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednym dziele. 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w publikacjach Powiatu 

Hrubieszowskiego. 

7. Do każdego zgłoszenia powinna być dołączona podpisana klauzulą informacyjna dot. 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub 

sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie 

KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania 

danych osobowych (Załącznik nr 2)  i dostarczenie jej do dnia 02.09.2019 r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 

ul. J.  Piłsudskiego 2 

22-550 Werbkowice 

lub e-mailem: gokwerbkowice@gmail.com 

mailto:gokwerbkowice@gmail.com


 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Twórczości Ludowej 
Dożynki Powiatowe Werbkowice2019 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………........... 

Adres zamieszkania i telefon kontaktowy: ………………………………………………………… 

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

Nazwa i opis zgłoszonego dzieła:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczenia: 

 oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu Konkursu,  

 oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiadam autorskie prawa majątkowe 

do rysunku i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego 

rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny  

i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

dostosowania rysunku do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych  

z działalnością Organizatora. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu 

przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

następujących polach: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie pracy techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

- w zakresie rozpowszechniania pracy - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy – samodzielnie bądź w tytułach prasowych Wydawcy, publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych, 

reklamowych i wystawach, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet); 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 

związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a także na opublikowanie 

imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku uczestnika w mediach i na stronie internetowej 

www.pulawy.powiat.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie  

z rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

 

 

 

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

              data i podpis uczestnika konkursu                                     pieczątka i podpis  osoby delegującej 

                                                                                                     z gminy lub upoważnionego domu kultury 

 



Załącznik nr 2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach,  

ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice. Można się z nami kontaktować: 

- listownie pod wskazany powyżej adres,  

- mailowo na adres: gokwerbkowice@gmail.com 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować: 

- listownie pod wskazany powyżej adres,  

- mailowo na adres krzysztof.golaszewski@togatus.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu organizacji i dokumentowania Dożynek 

Gminno-Powiatowych Werbkowice 2019 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 2 w szczególności  przetwarzane będą Pani/Pana dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. funkcja społeczna, 

c. adres zamieszkania, telefon. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: środki publicznego przekazu, odbiorcy mediów  

i kanałów informacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach – w zakresie pkt 3 lit. a, 

b,  uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie 

krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo  do: 

- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, 

- prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,  

- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,  

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, 

- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO. 

8. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.  

11. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie do konkursu organizowanego w ramach 

Dożynek Powiatowych Werbkowice 2019, dokonane przez właściwy urząd gminy lub ośrodek kultury. 

 

 
…………………..…………………………………….. 

(miejscowość, data i podpis poinformowanego)
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