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REGULAMIN  
Konkursu Plastycznego – „MIÓD i WOSK” 

 
1) Organizator Konkursu  
 

Organizatorem Konkursu Plastycznego – „MIÓD i WOSK” (zwanego dalej „Konkursem”) 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno 
(zwany dalej „Organizatorem”).  
 
2) Założenia i cel Konkursu  
 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną nawiązującą 
tematyką do miodu i/lub wosku.  

 Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości plastycznej uczestników, kształtowanie 
zainteresowań artystycznych i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie 
lokalnych tradycji związanych z terenem Gminy Jedwabno  oraz całego regionu, którego historia silnie 
związana jest z bartnictwem oraz produkcja miodu i wosku. Konkurs jest organizowany w ramach 
projektu „ŚWIĘTO MIODU I WOSKU”, który został dofinansowany z programu Narodowego Centrum 
Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022. 

 
3) Forma prac  
 

- na Konkurs należy zgłosić 1 pracę samodzielnie wykonaną związaną z miodem i woskiem; 

- 1 uczestnik zgłasza jedną pracę; 

- dopuszcza się wykonanie pracy dowolną techniką wizualną, t. j. rysunek, rzeźba, kolaż, zdjęcie, model, 
czy grafika komputerowa; 

    - praca powinna być dostarczona razem z prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia;  

- Jury oceni  treść pracy według kryteriów zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu;  
 

 
4) Warunki uczestnictwa  
 

- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny; 
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież  i dorośli mieszkańcy Gminy Jedwabno; 
- osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została 
zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej; 
- przesłanie pracy konkursowej w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą 
Zgłoszenia – do pobrania na stronach www.gok.jedwabno.pl , www.jedwabno.pl w artykule dotyczącym 
konkursu;  
- Podział na kryteria wiekowe: 
Kategoria Przedszkolaki 
Kategoria I -  uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych 
Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych 
Kategoria III – szkoły ponadpodstawowe 
Kategoria IV - dorośli  

http://www.gok.jedwabno.pl/
http://www.jedwabno.pl/
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- uczestnik zgłaszający pracę do Konkursu:  
a. oświadcza, że nie narusza ona praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od 
wad prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem,  
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy na zasadach 
określonych w Karcie Zgłoszenia,  
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy, na zasadach określonych w 
Karcie Zgłoszenia.  

 
5) Termin i sposób dostarczenia prac  

 
- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 24.06.2022 r., o godzinie 15:00,  

- prace wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia, należy dostarczyć lub przesłać na adres Organizatora: 
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno z dopiskiem: „MIÓD i 
WOSK”;  

 
6) Kryteria oceny  

 
- technika wykonania; 
- atrakcyjność wizualna; 
- pomysłowość; 
- kreatywność; 
 

7) Dyskwalifikacja prac  
 
Jury może zdyskwalifikować prace, które:  
- zostały dostarczone po terminie; 
- zostały dostarczone bez prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej;  
- nie są zgodne z tematem Konkursu;  
- zawierają obraźliwe treści;  
- zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną do udziału w konkursie; 

 
8) Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród  

 
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,  

- ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 02.07.2022 r. podczas imprezy 
plenerowej pn. „Święto Miodu i Wosku” w ramach XXVIII Dni Jedwabna  oraz na stronach 
internetowych do dnia 05.07.2022 r.  www.gok.jedwabno.pl , www.jedwabno.pl , a także na profilu 
FB www.facebook.com/GOKJedwabno   poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. 
Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,  

- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.  
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,  
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,  
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,  

 
9) Pokonkursowa prezentacja prac  

http://www.gok.jedwabno.pl/
http://www.jedwabno.pl/
http://www.facebook.com/GOKJedwabno
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Zdjęcia prac zgłoszonych do konkursu potraw mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na 
Facebooku Organizatora i w materiałach promocyjnych 
 

10) Postanowienia końcowe  
 
- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych i promocyjnych 
dostarczonych potraw i przepisów, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie 
użyty jedynie w celach niekomercyjnych,  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.  
- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wniesieniu skargi na piśmie na adres 
gok@jedwabno.pl,  
- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu.  
- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu 
można uzyskać za pośrednictwem skrzynki pocztowej: gok@jedwabno.pl  
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.  
- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 
. 

11) Dane osobowe  
 
- Administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w siedzibie Organizatora jest: dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno – Adam Cudak 
- Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy 
przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iodgok@jedwabno.pl;  

-  Dane osobowe przetwarzane będą:  
a. W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie 
wręczenia nagród i upublicznienia wyników konkursu oraz prac konkursowych wraz z danymi autorów prac, na 
podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
b. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO).  
c. W celu promocji i propagowania kultury poprzez upublicznianie prac Konkursowych na podstawie interesu 
publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

- Dane osobowe Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda mogą być także przetwarzane na potrzeby 
rozliczenia podatku dochodowego od nagród są przetwarzane na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu.  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie.  

- Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem udziału w 
Konkursie, a w przypadku zwycięstwa z przepadkiem nagrody.  

- Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą 
wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną zarchiwizowane na zasadach określonych w 
instrukcji kancelaryjnej.  

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa 
przetwarzanie danych osobowych.  
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- Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych 
partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora.  

 
W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie Organizatora na 
Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 
2 Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność 
przetwarzania przez nich danych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
 

Klauzula informacyjna 
 
Mając na uwadze realizację wymogów 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) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach: 
 
a) Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 63, 12, 12-122 
Jedwabno w osobie: Adam Cudak - dyrektor  
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
podanym powyżej adresem lub za pomocą skrzynki e-mail:   iodgok@jedwabno.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „ŚWIĘTO MIODU I 
WOSKU” Edycja 2022 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
e) Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przez Ustawę o Finansach Publicznych 
f) Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
g) Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
h) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
i) Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne,  
j) Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w tym profilowania. 
 


