Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy
z dnia 19 listopada 2020 roku.

REGULAMIN KONKURSU
pn. „Domek z piernika”
I.
1.

2.
3.
4.

II.
1.
2.
3.

ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs na „Domek z piernika”, zwany dalej „Konkursem”, promuje rodzinne
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia poprzez kultywowanie tradycji pieczenia
pierników.
Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodzin.
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kobylnica:
www.kobylnica.pl.
CELE KONKURSU
Kultywowanie tradycji pieczenia pierników.
Rozwijanie umiejętności kulinarnych, plastycznych i technicznych;
Ukształtowanie postawy wobec ciekawego spędzania czasu z rodziną.

III. ZASADY KONKURSU
1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się złożenie/dostarczenie do siedziby
organizatora, w terminie do 18 grudnia 2020 roku, własnoręcznie wykonanego domku
z piernika, wraz z opisem i informacją o autorach oraz wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Każda rodzina do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Domek powinien być wykonany z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi
ozdobami.
4. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego
informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu,
wykonania, zdjęcia i opisu zgłaszanego domku z piernika oraz, że uzyskał zgodę
współautorów na udział w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz zdjęć na
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość redagowania nadesłanego opisu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do
którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego
regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji
w Kobylnicy.
2. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 roku na stronie
internetowej www.kobylnica.pl.
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V. KRYTERIA OCENY
1. Domki oceniane będą pod względem jakości, estetyki i precyzji wykonania, staranności
łączenia elementów, pomysłowości i kompozycji.
2. Komisja doceni oryginalną formę i styl, innowacyjne zastosowanie piernika, ciekawy
pomysł i dobór różnorodnych technik dekoratorskich.
VI. NAGRODY
1. Nagrodzeni zostaną:
a. Zwycięzcy I, II i III miejsca wskazani przez Komisję.
b. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród dodatkowych.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.kobylnica.pl.
3. Przewidziane w konkursie nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą pod podany
przez zgłaszającego adres.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. U. E. L119/1)
informuję, że Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/4 będzie
przetwarzać następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, adresu e-mail, pozyskane w związku ze złożeniem formularza zgłoszenia
i wyrażeniem zgody na udział w konkursie pn. „Domek z piernika”.
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji,
76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/4, tel. 59 842 90 61, e-mail: centrum@kobylnica.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani
kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,
3. Dane osobowe zawarte zgłoszeniu do konkursy o którym mowa we wstępie do niniejszej
klauzuli informacyjnej przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust. 1 a RODO, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) tj. wnioskodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych GCKiP oraz Gminy
Kobylnica, co jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5 odbiorcami
danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym
w pkt. 1;
5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do konkursu są przetwarzane ręcznie w celu
rozpatrzenia złożonego przez wnioskodawcę a tym samym realizacji przez
administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
6. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do konkursu nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do konkursu będą przechowywane przez okres 25
lat tj. czas wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji związanej
z udziałem w konkursie. Zarejestrowany i utrwalony wizerunek dla celów promocyjnych
może być przez GCKiP przechowywane nie dłużej niż 25 lat od dnia zarejestrowania i po
tym terminie podlegają automatycznemu usunięciu (czasookres wynika z jednolitego
wykazu akt rzeczowych)
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu
przysługuje prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
d. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
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f. przenoszenia danych osobowych,
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania
przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu pn. „Domek z piernika”

Formularz zgłoszenia
do udziału w konkursie pn. „Domek z piernika”.

Imię i nazwisko reprezentanta rodziny
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail
Tytuł pracy konkursowej
Opis

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu na „Domek z piernika”
i akceptuję jego warunki zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail przez Gminne Centrum Kultury
i Promocji w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica ul. Wodna 20/4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji
i promocji organizowanego przez Gminę Kobylnica oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Kobylnicy konkursu na „Domek z piernika”.
Jednocześnie wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, jako uczestnika konkursu
do celów promocyjnych Gminy.

.............................................
(podpis)
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