
Regulamin Konkursu Fotograficznego
 „Na najpiękniejszą pisankę”

Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

§ 1
Organizator Konkursu

1.  Organizatorem Konkursu jest  Euroregionalne Centrum Kultury i  Komunikacji  

w Pieńsku – EuRegioKom Pieńsk (zwane dalej „Organizatorem”)

2. Adres organizatora:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk

§ 2
Cel konkursu

1.  Celem  głównym  konkursu  jest  samodzielne  wykonanie  zdobionej  pisanki

wielkanocnej,  dowolną  techniką  plastyczną.  Pisanka  może  być  z  wydmuszki,

papierowa, drewniana lub styropianowa.

2.  Celami  dodatkowymi  konkursu  są:  upowszechnianie,  pielęgnowanie  tradycji

związanych ze Świętami Wielkanocnymi,  poznanie różnych technik plastycznych

wykorzystywanych do zdobienia, pisanek wielkanocnych, aktywizacja społeczności

lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców. 

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców gminy Pieńsk.

2.  Udział  w konkursie jest  bezpłatny.  Organizator nie pokrywa żadnych kosztów

poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3.  Zgłoszenie  udziału  w konkursie  następuje  z  chwilą  złożenia  karty  zgłoszenia

(stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu) oraz fotografii swoich pisanek (w

formacie 10x15 lub w wersji elektronicznej) .

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 3 zdjęć wykonanych przez siebie

pisanek.  Wskazane  jest,  aby  jedno  ze  zdjęć  ukazywało  uczestnika

wykonującego pisanki.



5.  Kartę  zgłoszenia,  która  stanowi  załącznik  do  Regulaminu  konkursu,  można

pobrać na stronie internetowej EuRegioKom Pieńsk: www.euregiokom.webd.pl oraz

na oficjalnym profilu EuRegioKom Pieńsk na portalu społecznościowym FB.

6. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby

EuRegioKom Pieńsk lub przesłać w formie cyfrowej wraz z podpisanym skanem

karty zgłoszenia na adres mailowy:  konkurs.euregiokom@interia.pl albo przesłać

pocztą na adres siedziby EuRegioKom Pieńsk.

7.  W  przypadku  dostarczania  zdjęć  w  formie  papierowej,  powinny  one  być

podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

8. Z udziału w konkursie wyłączeni są:

- osoby, które brały udział w przygotowaniu konkursu

- pracownicy organizatora konkursu

§ 4

Terminy

1. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się od 30.03.2021 do 11.04.2021 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 23.04.2021 roku.

§ 5

Zasady oceny

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora EuRegioKom Pieńsk.

2. Ocenie podlegać będą:

- pomysłowość i oryginalność,

- jakość i estetyka wykonania,

- technika plastyczna,

- kreatywność

- ogólne wrażenia estetyczne

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego konkursu.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie 

wręczenia nagród przez Komisję Konkursową pocztą mailową i telefonicznie.

http://www.euregiokom.webd.pl/
mailto:konkurs.euregiokom@interia.pl


§ 6
Nagrody

1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są upominki.

2. Zwycięskie fotografie konkursowe będą wyeksponowane w holu EuRegioKom na

wystawie  pokonkursowej  oraz  zamieszczone  w  formie  cyfrowej  na  stronie

internetowej i portalu FB Organizatora.

§ 7
Prawa autorskie

1. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo

do  bezpłatnego  wykorzystania  swoich  prac  w  celach  promocyjnych,  zgodnie  

z oświadczeniem zawartym w załączniku do Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej

http://www.euregiokom.webd.pl, oficjalnym profilu EuRegioKom Pieńsk na portalu

społecznościowym FB.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4.Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w biurze instruktorów EuRegioKom

Pieńsk, oraz telefonicznie pod numerem 075 77 86 565.

Andrzej Świderski

  Dyrektor EuRegioKomPieńsk

http://www.euregiokom.webd.pl/


Załącznik do Regulaminu Konkursu
Fotograficznego na

„Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”,
którego organizatorem jest

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Zgłoszenie Konkursowe

Konkurs Fotograficzny na
„Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”

1. Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko (czytelnie):

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

Nr telefonu, adres e-mail:

 …………………………………………………………………………………………………………

2. Do niniejszego zgłoszenia załączam:

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

………………………………………………………………………………………………………...
wpisać wybrany nośnik przedstawienia zdjęć i ich ilość (do 3 fotografii)

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W RAMACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska na potrzeby udziału w Konkursie Fotograficznym na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”
organizowanym przez  Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. 
Ponadto  wyrażam zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie,  używanie,  obróbkę,  powielanie  i  wielokrotne
rozpowszechnianie mojego wizerunku, na potrzeby promocji organizowanego Konkursu oraz w celach informacyjnych,
utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub
dźwiękowej),  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych.  Dokumentacja
wizualna może zostać udostępniona na stronie internetowej Organizatora oraz oficjalnym profilu społecznościowym na
Facebooku. 

                                    ……………………………………            …………………………………………..
                                                     miejscowość, data                                               czytelny podpis



O ś w i a d c z e n i e:

Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, oświadczam, że:

1) Praca konkursowa w postaci pisanki wielkanocnej została wykonana samodzielnie.

2) Nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą która brała udział w przygotowaniu
konkursu.

3)  Zapoznałem/Zapoznałam  się  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  Konkursu
Fotograficznego na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną” w szczególności z zawartymi
w nim informacjami o przetwarzaniu moich danych osobowych.

Uczestnik  Konkursu  poprzez  udział  w  Konkursie,  jednocześnie  udziela  Organizatorowi
nieodpłatnej  licencji  do  fotografii  zgłoszonych  w  ramach  Konkursu  bez  ograniczeń
czasowych,  ilościowych  oraz  terytorialnych  na  publiczne udostępnianie  fotografii  przez
Organizatora na następujących polach eksploatacji, w szczególności:

a) prezentowanie na wystawie pokonkursowej w holu EuRegioKom Pieńsk
b) umieszczenie w formie fotografii cyfrowej na stronie internetowej EuRegioKom Pieńsk
oraz na oficjalnym profilu FB.

            ……………………………………………………………………
      Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załączniki:
Dokumentacja fotograficzna.



Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych  jest Euroregionalne Centrum Kultury 
i Komunikacji z siedzibą w Pieńsku (59-930), przy ulicy Hutniczej 23

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z  administratorem  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email:
mdk.piensk@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym można się
skontaktować poprzez email: iod@piensk.com.pl      . 
Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  uczestnictwa  w  Konkursie
Fotograficznym,  a  także  wręczenia  nagród  i  podejmowania  działań
promocyjno  -  informacyjnych,  które  będą  realizowane  w  trakcie  trwania
konkursu oraz w okresie 12 miesięcy od wręczenia nagród.

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane
osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom
odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od wręczenia
nagród. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
będzie  skutkowało  niemożnością  wzięcia  udziału  w  Konkursie
Fotograficznym.  

mailto:iod@piensk.com.pl
mailto:mdk.piensk@wp.pl

