Regulamin konkursu
na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
1. Organizator konkursu:
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/3195-252
e - mail: dok@brzegdolny.pl

2. Cele konkursu:
 Propagowanie oraz kultywowanie, tradycji oraz zwyczajów wielkanocnych
 Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, związanej z
okresem wielkanocnym.
 Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej.
 Rozbudzenie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez
integrację społeczną.
 Zachęcenie w kierunku uprawiania sztuki ludowej.
 Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs.

3. Szczegóły konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy wykonują prace w dowolnej technice – temat
pracy: „Palma wielkanocna”.
TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepina,
wstążka, bibuła. Wysokość palmy - bez ograniczeń.
UWAGA: prace nie mogą zawierać gotowych elementów: zajączki, jajka plastikowe ozdoby.

4.Kategorie konkursowe:
I Kategoria: (zespół: Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Zainteresowań, Stowarzyszenia,
Seniorzy) – każdy zespół może zgłosić jedną palmę.
II Kategoria: (indywidualna) – dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Brzeg Dolny.
III Kategoria: (indywidualna) – młodzież od lat 14 i dorośli z terenu Gminy Brzeg Dolny
– jeden uczestnik może zgłosić jedną palmę.

5. Miejsce składania prac: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny, Sala Kameralna DOK

6. Termin składania prac: do 28 marca 2021, godz. 10:00

7. Do każdej palmy należy dołączyć informację:
 imię i nazwisko, wiek, numer telefonu (praca indywidualna)
 nazwa, adres, telefon kontaktowy (praca zespołowa)
oraz dołączyć wypełnione i podpisanie oświadczenie (Załącznik nr 1)

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i
publikację prac z podanymi danymi osobowymi uczestników oraz zespołów, uczestniczących
w konkursie (strona internetowa DOK, lokalna prasa).

8. Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
Ocenie prac podlegać będzie:
 zgodność z regulaminem konkursu,
 pomysłowość i inwencja twórcza, młodzieży i zespołów
 dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych (zgodność
z tradycją),
 samodzielność i estetyka wykonania pracy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 28 marca 2021r. Lista laureatów zostanie podana
na stronie DOK – www.dokbrzegdolny.pl

9. Nagrody:
Zostaną przyznane nagrody i okolicznościowe dyplomy.
10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.71 319-52-52.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko uczestnika konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
…………..……………………………………………………………………
Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
moich/ mojego dziecka 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 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000).
Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osoby/ mojego dziecka podczas rozstrzygnięcia
w/w konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych domu kultury,
Gazecie Panorama Brzegu Dolnego, oraz stronach www.dok.brzegdolny.pl, portalu
społecznościowym Domu Kultury oraz Urzędu Miasta.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie moich/mojego dziecka danych osobowych na dyplomach
konkursowych. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji DOK na dowolne wykorzystanie
moich/mojego dziecka zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest mój wizerunek oraz głos
mój/mojego dziecka. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojej
osoby/mojego dziecka imieniem i nazwiskiem.

………….……………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej
RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail dok@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie
Najpiękniejsza Palma Wielkanocna na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, realizacji zadania publicznego oraz osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu lub

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa. W przypadku wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie Najpiękniejsza Palma Wielkanocna.
9. Dane Pani/Pana/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

