
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA 

„Świąteczną Mikołajową skarpetę” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu są: 

-Wójt Gminy Przeworsk, 

-Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, 

-Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. 

 

2. Celem Konkursu jest:  

-kultywowanie zwyczajów i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności, 

-aktywizacja społeczności lokalnej, 

-promocja twórczości mieszkańców Gminy Przeworsk. 

 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób 

dorosłych z terenu Gminy Przeworsk. 

 

4.  Uczestnicy Konkursu własnoręcznie wykonują skarpetę na prezenty 

świąteczne. Technika pracy – szycie, dzierganie. Maksymalna wielkość pracy do 

40cm wysokość na 30cm szerokość. Ocenie będzie podlegać oryginalność, 

pomysłowość i estetyka wykonania. Każdy uczestnik Konkursu 

wykonuje własnoręcznie tylko jedna pracę. 

 

II. Miejsce i forma składania prac 

 

1. Prace można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku 

(ul. Bernardyńska 1a) lub w Bibliotekach Publicznych na terenie Gminy 

Przeworsk w godzinach otwarcia placówek w dniach od 24 listopada                                    

do 13 grudnia 2022 roku. 

2. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone i dostarczone wraz z kartą 

zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu). 

3. Przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

III. Ocena prac i nagrody. 

 

1. Do oceny prac konkursowych organizatorzy powołają Komisję Konkursową, 

która oceni prace i wybierze laureatów I, II i III miejsca w następujących 

kategoriach: 

 

-dzieci z klas 1-4  szkół podstawowych 



-dzieci z klas 5-8 szkół podstawowych, 

-młodzież ze szkół ponadpodstawowych, 

-osoby dorosłe. 

 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy upominki. 

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

 

2. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

-walory artystyczne 

-kreatywność 

-oryginalność 

-estetyka wykonania 

-metody zdobienia. 

 

3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie 

Konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace dostarczone 

po terminie, nie będą oceniane. 

 

4. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach i miejscu oraz formie odbioru 

nagród.  

 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1.  Zgłoszenie udziału w Konkursie traktowane jest jako:  

– przyjęcie warunków Regulaminu,  

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku  

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 

przez Organizatorów oraz partnerów.  Organizatorzy nie zwracają prac                                      

i zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 

taka konieczność. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne 

kwestie sporne, rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.  

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.  

Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku www.gok.przeworsk.pl 

i w siedzibie GOK oraz na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk  

z siedzibą w Urzejowicach: www.urzejowice.naszabiblioteka.com. 

 

http://www.gok.przeworsk.pl/
http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com./
http://www.urzejowice.naszabiblioteka.com./


V. Prawa własności intelektualnej, ochrona danych osobowych: 

1. Przesyłając zgłoszenie, zgłaszający  wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatorów wizerunku oraz zgłoszonej pracy i przenoszą                            

na Organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie 

wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, 

pracą. Powyższe prawa przechodzą na Organizatorów z chwilą dokonania 

zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

2. Dostarczający pracę: świąteczną skarpetę Mikołajową, wyraża zgodę na 

bezpłatną publikację  na stronie internetowej i profilach społecznościowych 

Gminy Przeworsk, Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz 

Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach przez 

czas nieograniczony.  

3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez niego pracy 

(świąteczną skarpetę Mikołajową).  

4. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej  

do pracy (świąteczną skarpetę Mikołajową) zgłoszonych w ramach 

Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji,  

w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania pracy – publiczne wystawienie a także 

publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 

5. Przekazanie pracy (świąteczną skarpetę Mikołajową) oznacza 

jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagraża ono, ani nie narusza 

praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych                              

i osobistych praw autorskich. 

6. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich 

praw odpowiada zgłaszający. 

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na 

przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika zgodnie  



z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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, str. 1). 

8. Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gminny Ośrodek 

Kultury w Przeworsku i Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą  

w Urzejowicach informują, że są administratorem zebranych                                        

od uczestników Konkursu danych osobowych. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych  

z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych nie jest 

obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie 

niemożliwy. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,      

tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursów, publikowania 

prac oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. Osoba udostępniająca dane osobowe 

prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 

danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje 

osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu                 

o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby 

udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

 

 

 


