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REGULAMIN KONKURSU 

„NAJPIEKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI” 

I. ORGANIZATORZY:  

 

1. Wójt Gminy Mircze 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 

 

II. UCZESTNICY: 
 

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Mircze – właścicieli posesji. 

 

III. CELE: 
 

 propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez zewnętrzne oświetlenie posesji, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja inwencji twórczej mieszkańców Gminy, 

 wyłonienie najładniejszych zewnętrznych dekoracji świątecznych na terenie Gminy Mircze . 

 

IV. ZASADY KONKURSOWE: 

 

1. TERMIN ZGŁOSZENIA 

 

16.12.2022 r. – 08.01.2023 r. 

 

2. KATEGORIE I PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu są świąteczne dekoracje świetlne posesji prywatnych. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

a) Uczestnicy zgłaszający się do konkursu muszą być właścicielami posesji.  

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej – Załącznik nr 

1 do regulaminu lub przesłanie odpowiednio wypełnionego formularza drogą internetową. 

c) Dekoracje posesji zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

d) Zgłoszenia wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i  oświadczeniem wyrażającym zgodę na 

udział w konkursie, przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1) oraz 

publikację zdjęcia posesji (załącznik nr 2) należy przesłać e-mailowo na adres 

biblioteka.mircze@vp.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury lub 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w godzinach od 7.30 do 15.30  

do  dnia 08.01.2023r, do godziny 15:30.  

Zgłoszenia można przesłać również w formie online poprzez wypełnienie formularza, do 

którego link zamieszczony zostanie na stronie internetowej gokmircze.pl i profilu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mirczu w serwisie społecznościowym Facebook.  
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V. OCENA PRAC I NAGRODY: 

 

1. Komisja konkursowa na podstawie Kart Zgłoszeniowych/Formularzy online dokona przeglądu 

zgłoszonych posesji oraz wykona ich dokumentację fotograficzną. 

2. Dekoracje oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie uwzględni: ogólne wrażenie 

estetyczne, różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji, pomysłowość i oryginalność 

dekoracji. 

3. Każde z kryteriów oceny będzie punktowane w skali od 1 do 10 punktów. Maksymalnie 

uczestnik może uzyskać 30 punktów. 

4. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół. 

5. Komisja wybierze i nagrodzi  I, II, III miejsce. W uzasadnionych przez komisję przypadkach mogą 

zostać przyznane wyróżnienia.  

6. Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. 

8. O dacie i formie wręczenia nagród  laureaci  zostaną  powiadomieni mailowo lub telefoniczne, 

wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook  oraz stronie 

internetowej GOK. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację zdjęcia posesji, opublikowanie 

imienia, nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora 

oraz w mediach i Internecie. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy  konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę na uczestnictwo w konkursie, 

przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z załącznikami 1, 2 lub 

potwierdzenie wymienionych zgód w formularzu zgłoszeniowym online. 

4. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Karta zgłoszenia i wyrażenie zgody  na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

2. Wyrażenie zgody  na publikację zdjęć świątecznych dekoracji posesji. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

konkursu „NAJPIEKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI” 

 

…………………………………..……………………………. 

(Miejscowość, data) 

 
 

………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

………………………………………………………………………… 

(adres zgłaszanej posesji) 

 

………………………………………………………………………….. 

(nr telefonu do kontaktu) 

………………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

 

☐  Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej mojej posesji do 

celów konkursowych. 

☐  Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że jestem właścicielem posesji zgłoszonej do konkursu. 

 

WYRAŻENIE ZGODY  NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu konkursowym, danych dotyczących wyników konkursu „NAJPIEKNIEJSZA 

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI” przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu (dalej 

GOK) w celu przeprowadzenia konkursu, upublicznienia jego wyników na stronie internetowej 

gokmircze.pl, profilu GOK na portalu społecznościowym Facebook oraz dokumentach wewnętrznych 

GOK (np. kronika). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 

takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

☐  Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

(załącznik nr 2) w konkursie „NAJPIEKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI”. 
 

………………….…………………..…………………………………… 

Data, czytelny podpis uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 2 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 ……………................................... 
Miejscowość, data 

 

....................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), oświadczam, że wyrażam 

zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Administratora – Gminny Ośrodek 

Kultury w Mirczu, utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach: Internecie (strona www), na 

portalach społecznościowych m.in.: portal Facebook, materiałach promocyjnych (ulotki, foldery 

reklamowe), prasie, zarejestrowanego podczas pracy u Administratora, wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Administratora.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora.  

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej 

i drukowanej. 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

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

Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 



 

WÓJT GMINY MIRCZE 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIRCZU 

 

 

5 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - wizerunek 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako 
„RODO”, informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.   
5. Odbiorcy danych: brak.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Ma Pan/i prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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