
REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO DLA DOROSŁYCH 

„SERCEM ZDOBIONE DLA ŚWIETLIKOWA” 

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba 

zgłaszająca chęć udziału w konkursie, występująca jako Uczestnik. 

 

I ORGANIZATOR 

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - Klub NIKO 

ul. Na Stoku 14 

43-607 Jaworzno 

www.mckis.jaworzno.pl 

FB Klubu: Klub Niko 

 

II CEL 

Celem konkursu jest: 

• szerzenie rękodzielnictwa jako formy rozwoju osobistego osób dorosłych 

• zaprezentowanie bogactwa i różnorodności technik rękodzielniczych 

• wsparcie inicjatywy Świetlikowego Bazarku, prowadzonego na rzecz 

podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świelikowo”; więcej 

na stronie www.shd.org.pl 

 

 

III UCZESTNICY 

• W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Każdy 

uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową (wisior, kolczyki, 

bransoletę, brelok, broszkę, spinkę, opaskę). 

• W konkursie mogą wziąć udział twórcy indywidualni i podmioty, w których odbywają 

się zajęcia związane z rękodziełem np. instytucje kultury, organizacje pozarządowe, 

pracownie, warsztaty, koła itp. 

• Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie, powinien dostarczyć osobiście 

(z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub przesłać pracę na adres Klubu NIKO 

do dnia 21 maja 2021r. 

• Prosimy o dołączenie do pracy następujących informacji: imię i nazwisko 

uczestnika, telefon kontaktowy, miasto zamieszkania. Prace bez tych informacji nie 

będą brane pod uwagę. 

• Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz klauzuli 

informacyjnej z punktu VI tego dokumentu. 

 

 

IV TEMAT I PRZEDMIOT KONKURSU 

• Tematem konkursu jest ekologiczna/recyklingowa biżuteria wykonana 

własnoręcznie. (dopuszczane są elementy inne rodzaju) 

• Uczestnik może wykonać: wisior, kolczyki, bransoletę, brelok, broszkę, 



spinkę, opaskę... 

• Wszystkie prace konkursowe zostaną po rozstrzygnięciu przekazane 

na Świetlikowy Bazarek, który jest prowadzony na rzecz podopiecznych Fundacji 

Śląskiego Hospicjum dla Dzieci " Świetlikowo ", więcej na stronie www.shd.org.pl. 

• Przed przekazaniem prac do Świetlikowa jury wraz z przedstawicielem 

Fundacji podda je wycenie. 

 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 31 maja 2021r. na profilu FB Klubu 

Niko. 

• Jury wyłoni 3 laureatów, który otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo 

przewidujemy utworzenie folderu ze zdjęciami wszystkich prac, który opublikujemy 

na profilu FB Klub NIKO. Za pomocą internetowego głosowania w terminie 24-28 

maja 2021r. (poprzez tak zwane like`i) wyłonimy nagrodę przyznaną przez 

internautów. 

• Prac biorących udział w niniejszym konkursie nie zwraca się, zostaną one 

przekazane do Fundacji na licytację na rzecz podopiecznych „Świetlikowa”. 

• Wszelkich informacji udziela instruktor Kinga Jończyk,   

e-mail kinga.jonczyk@mckis.jaworzno.pl 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

odwołania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia akcji. 

• Niniejszy Regulamin stanowi umowę, a jego akceptacja oznacza zgodę na warunki 

i zawarcie umowy. 

 

VI KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i 

Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako: 

MCKiS/Administrator); 

• u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesy-

łając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD"; 

• dane osobowe wynikające ze zgłoszenia przetwarzane będą w celu organizacji 

akcji, w oparciu zawartą umowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

2016/679, dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą celu promo-

wania i utrwalania pozytywnego wizerunku MCKiS w oparciu o udzieloną zgodę 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679; 

• zdjęcia z wizerunkiem uczestników akcji zostaną opublikowane na funpage`u 

http://www.shd.org.pl/


MCKiS na portalu Facebook; 

• dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmio-

tów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 

funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarza-

nia danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

• dane osobowe będą przechowywane przez rok od dnia publikacji. 

• Posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  

zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679, 

− prawo ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679, 

− prawo usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 

2016/679, 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób 

niezgodny  z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,   

− prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym w postaci wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; 

• Nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 

Rozporządzenia 2016/679, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 

2016/679, 

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679; 

• podanie danych jest warunkiem umownym, brak podania danych skutkuje brakiem 

możliwości uczestniczenia w akcji, natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 


