
Regulamin XXX edycji Konkursu 
„Najpiękniejsza palma 

Wielkanocna i koszyczek 
Wielkanocny” 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury                                
w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 
Kłomnice. 
Cel konkursu: 
Pielęgnowanie tradycji związanych z okresem 
wiosennym i wielkanocnym. Poszerzenie wiedzy 
dzieci i młodzieży na temat Niedzieli Palmowej 
poprzedzającej Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego   oraz tradycji polskich. 
Warunki uczestnictwa: 
1.Konkurs adresowany jest do dzieci szkół 
podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz 
wszystkich chętnych dorosłych.  
Oto następujące grupy wiekowe:  
I Kategoria przedszkole i kl. 0  
II Kategoria kl. 1-3 
III Kategoria kl. 4-6  
IV Kategoria 7-8 i gimnazjum  
V Kategoria dorośli  
Proszę pamiętać, wykonując te formy prac                           
o elementach regionalnych. Wielkość Palm nie jest 
wyznacznikiem oceny, jedynie oryginalny wyraz 
artystyczny, naturalne materiały użyte do ich 
wykonania. Koszyczek: wielkość związana                          
z umieszczeniem pokarmów do święcenia. Materiał 
do wykonania dowolny, mile widziana wiklina 
papierowa, gałązki wierzby, bibuła, sznurek, słowem 
naturalne materiały, oryginalne bez używania 
sztuczności i wzorowania się na artykułach                           
z hipermarketów 
Uwaga: oceniany będzie koszyczek wielkanocny 
bez zawartości święconki i ozdób wewnątrz 
koszyczka wielkanocnego! 
W przypadku prac wykonanych w szkole – należy 
dokonać wyboru i nadesłać najlepsze prace. Prace 
powinny być wykonane z wykorzystaniem 
tradycyjnych materiałów i technik. Nie będą 
oceniane prace dostępne w sklepach i na targach. 
Wszystkie prace winny być opatrzone opisem, 
zawierającym dane: IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, 
KLASA, SZKOŁA (W PRZYPADKU KATEGORII 
DZIECI I MŁODZIEŻY), TELEFON KONTAKTOWY.  
 

Termin:  
Prace należy dostarczyć do 29.03.2019r.tj. piątek do 
siedziby GOK w Kłomnicach,  
ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice. 
Ocena prac: 
1.Komisja konkursowa powołana przez organizatora 
dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych. 
2.Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród 
za „Najpiękniejsza palma wielkanocna i koszyczek 
wielkanocny” nastąpi w dniu 7 kwietnia o godz. 
14.00. Miejsce – Hala Sportowa przy SP                         
w Kłomnicach (naprzeciw Kościoła) na Kłomnickim 
Jarmarku Wielkanocnym. 
3. Organizator zastrzega sobie  prawo do przejęcia 
wszystkich  form prac na wyłączność: palmy 
wielkanocne i koszyczek wielkanocny. 
Prawa autorskie i publikacja zdjęć 
Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na 
Organizatorów swoje prawa majątkowe do 
wykonanych prac w celu wykorzystania ich przez 
Organizatorów w sposób nieograniczony 
terytorialnie i czasowo, fotografowanie ich                               
i rozpowszechnianie fotografii w sieci                                  
i wprowadzenie do pamięci komputera. Udział                     
w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody 
na to, iż fotografie, filmy i nagrania wykonane 
podczas Jarmarku Wielkanocnego w dn. 
07.04.2019r. będą przechowywane w dokumentacji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, mogą 
zostać umieszczone w serwisach internetowych 
GOK Kłomnice (www.gokklomnice.pl, 
www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturyWKlomn
icach) oraz wykorzystanie w materiałach 
promocyjnych i publikacjach prasowych. Zgoda jest 
poszerzona także o Współorganizatorów i Partnerów 
związanych z Konkursem.  
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych: 
1.Współadministratorami danych osobowych 
przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją 
Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury                                  
w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 
Kłomnice 
2.Kontakt z inspektorem danych osobowych jest 
możliwy pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury                      
w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, e-mail: 
biuro@gokklomnice.pl 
3.Dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane w 
celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: 
organizacji wydarzenia, oceny przygotowanych prac, 

sporządzenia protokołu, dyplomów, statuetek oraz 
nagród dla Laureatów na podstawie wyrażonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4.Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów oraz obowiązków 
wynikających z poszczególnych przepisów prawa 
(księgowego i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat 
licząc od końca roku, którym odbył się Konkurs). 
5.Dane Uczestników i Laureatów Konkursu 
zamieszczone w protokole Jury oraz zdjęcia, 
materiały filmowe dokumentujące przebieg                              
i rozstrzygnięcie Konkursu oraz materiały 
promocyjne i publikacje prasowe promujące Konkurs 
i organizatorów, zakwalifikowane jako materiały 
archiwalne będą przechowywane zgodnie                             
z przepisami Ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach: 
-Przez okres 25 lat w archiwum Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach 
-Wieczyście w Archiwum Państwowym 
6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia, przy czym wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne                       
z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto 
przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 
8.Odbiorcą danych może być podmiot działający na 
zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty 
świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów 
internetowych, podmioty świadczące usługi 
bankowe oraz Archiwum Państwowe. 
9.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
wniesienia skargi do prezesa Urzędu Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 
jej danych osobowych. 
10.Prawa te mogą w szczególnych przypadkach 
podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych 
przepisów. 
11.Podanie danych kontaktowych nie jest 
obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym 
aby wziąć udział w Konkursie.  
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