
REGULAMIN 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną (plenerową)

Projekt „Życzę CI zdrowia”, współfinansowany z funduszy

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są  Organizatorzy oraz osoba zgłaszająca

chęć udziału w  konkursie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik. Akceptacja

regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie

MIEJSCA

Klub NIKO, Jaworzno, ul. Na Stoku 14

TERMIN

 7.12 (środa), do godziny 21.00 – termin składania prac w Klubie Niko

 10.12 (sobota), ok. godziny 12.00– ogłoszenie wyników

Cele konkursu
•  integracja środowiska lokalnego 
•  promowanie i zachęcanie dzieci oraz dorosłych do aktywności artystycznej 
•  pobudzanie wśród dzieci oraz dorosłych szeroko pojmowanych zainteresowań 

plastycznych,poznawanie nowych technik plastycznych
•  rozwijanie twórczego myślenia oraz zdolności manualnych 
•  budowanie tożsamości lokalnej najmłodszych mieszkańców Jaworzna
• promowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego, wolnych od uzależnień.

Uczestnicy
• w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 8-10 lat oraz dorośli (dwie kategorie)

Temat 
Ozdoba świąteczna (wisząca)

Technika 
Dowolna.  Praca powinna być wykonana z materiałów, które mogą być narażone na różne
warunki atmosferyczne. Prace konkursowe będą zamontowane na choince, przy Klubie Niko.

Ponadto: 
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• zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  przekazaniem  na  rzecz  organizatora
prawa  do nieodpłatnego  wykorzystania  pracy  wyłącznie  w  celach  związanych  z
konkursem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Podstawa prawna:  Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922  ze zm.);  
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn,: Dz. U. 2017.0.880 ze zm.)

• zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu 

• prace należy przekazać do w Klubu NIKO w godzinach 8.00 - 21.00 do dnia  7  grudnia
2022r.

• jury powołane przez Organizatora w swojej ocenie kierować się będzie następującymi
kryteriami: zgodność pracy z tematem, indywidualne i kreatywne podejście do tematu,
estetyka wykonania, trwałość materiału.

• rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie)

Organizator przewiduje dla laureatów za miejsca I, II, III nagrody rzeczowe, a dla pozostałych 
uczestników upominki. 

W trakcie trwania festiwalu gazeta PULS Jaworzna, której wydawcą jest Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu będzie zbierać materiał prasowy w postaci zapisu dźwięku i 
obrazu, który może być publikowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku 
prawo prasowe. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 
Klub NIKO, ul. Na Stoku 14, 
tel. (32) 616 17 53 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Z  uwagi  na  art.  13  ust.  1  i  2  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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i  Sportu z
siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS) 

b)  MCKiS  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod
adresem  e-mail:iod@mckis.jaworzno.pl  lub  przesyłając  korespondencję  na  adres
Administratora z dopiskiem „IOD”; 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji  festiwalu i
umożliwienia  uczestnikom  wzięcia  w  nim  udziału,  jako  prawnie  uzasadniony  interes
administratora;

d)  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów
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  przetwarzania  danych,  zgodnie  z  art.  28
Rozporządzenia 2016/679;

e)  Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  do  czasu  upływu  okresu  3  miesiące  po
zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane a w przypadku laureatów do
sześciu lat w celu obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych (w przypadku
odbioru nagrody o wartości wymagającej dokumentacji skarbowej); 

f) posiada Pani/Pan: 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie
z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 3. prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania  danych  osobowych,  zgodnie  art.  18  Rozporządzenie  2016/679,  jednakże  z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 4.
prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  dane  przetwarzane  są  w  sposób  niezgodny  z
obowiązującym prawem; 

g) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z
art.  17 Rozporządzenia  2016/679,  prawo do przenoszenia  danych osobowych oraz prawo
sprzeciwu,  zgodnie  z  art.  21  Rozporządzenia  2016/679,  wobec  przetwarzania  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. b Rozporządzenia 2016/679. 

h) podanie danych jest dobrowolne, jednak koniczne do udziału w festiwalu; Pani/Pana dane
osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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