
Regulamin Konkursu „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław. 

 2. Konkurs odbywa się w dniach 11.01.2021r. – 17.01.2021r.  

§ 2 Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania wykonanego według 

własnego pomysłu.  

 2. Cele konkursu: 

 · Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 

 · Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych, 

 · Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.  

§ 3 Uczestnicy 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba do lat 18, która zaprezentuje swój strój poprzez 

fotografię JPG – przesyłając na adres Organizatora.  

§ 4 Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. Wyrażenie zgód, które 

należy przesłać wraz ze zgłoszeniem na adres mailowy Organizatora Konkursu – 

jbieszczad@dkprzeclaw.pl.  

2. Prezentacja przebrania dobranego według własnego pomysłu. Strój – przebranie wykonane 

własnoręcznie z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, 

tkanina, skóra, materiał skóropodobny, wiklina papierowa, folia itp. ) 

 3. Przesłanie 2 fotografii  (całej postaci przód i tył) na adres Organizatora jest równoznaczne  

ze zgłoszeniem udziału w konkursie. Do fotografii należy dołączyć opis całego przebrania.  

4. Każde nadesłane zgłoszenie – Fotografie JPG Uczestnika Konkursu zostaną zamieszczone 

 na facebook Domu Kultury w Przecławiu https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu.  

§ 5 Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, 

o których mowa w § 4,ust.2 niniejszego Regulaminu.  

2. W pracach może pomagać cała rodzina.  

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 17.01.2021r., natomiast prezentacja 

przebrania w formie 2 fotografii JPG nastąpi od godz. 10:00 (19.01) -  19 – 21. 01. 2021r.  

do godz. 14:00.  
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4. Każdy może oddać głos na swojego kandydata za pomocą like (podniesionej łapki w górę)  

w dniach 19 – 21.01.2021r. do godz. 14:00.  

5.  Organizator Konkursu dokona przeliczenia głosów 21.01.2021r. o godz. 14:01 i wyłoni 

Laureatów Konkursu. 

6.  Fotografia uczestnika mającego najwięcej like zwycięża.  

7. Organizator przewiduje nagrody dla 3 pierwszych fotografii uczestników Konkursu, którzy 

zebrali najwięcej like.   

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.01.2020r.  

 

§ 6 Kryteria oceny prac 

 

1. Przebrania będą oceniane w 1 kategorii  wiekowej: 

a)  Dziecko (osoby do lat 18). 

2. Przebrania oceniają internauci za pomocą like (podniesionej łapki w górę) na facebook 

https://www.facebook.com/DKwPrzeclawiu.  

3. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe. 

4.  W celu odbioru nagród Organizator Konkursu skontaktuje się telefonicznie.  

4. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.dkprzeclaw.pl . 
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Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA KONKURS RECYTATORSKI 

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika: 
 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Wiek: 
 
…………………………………………………………………………… 

        

 

        6. Kontakt telefoniczny do Rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika: 

 

…………………………………………………………………………… 

 

1. Opis całego przebrania: 

 

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

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

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

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy nadesłać wraz z załączonymi fotografiami na adres ORGANIZATORA do dnia 

17.01.2021r. (jbieszczad@dkprzeclaw.pl)- każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone przez 

Organizatora. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu „Najciekawsze przebranie karnawałowe 

2021” 

 

………………………………………………………………. 

(data i podpis Rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu) 
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Klauzula informacyjna:  

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 

39-320 Przecław;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: 

spiecuch@przeclaw.org ;  

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu 

„Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021” (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Dom Kultury w 

Przecławiu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach).  

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

6.Posiada Pan/Pani prawo żądania od Domu Kultury w Przecławiu dostępu  

do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada 

Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona 

podstawą przetwarzania danych.  

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia 

realizację celu opisanego w punkcie 3.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/dla Uczestników niepełnoletnich/  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. przez  

Dom Kultury w Przecławiu z siedzibą przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław  

w celu organizacji Konkursu „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021”. 

Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.  

 

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę 

mogę wycofać w dowolnym momencie.  

 

……………………………………………… ……………………………………  

Miejscowość, data podpis  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego 

  

dziecka……………………………………………………………………… przez organizatora w celu promocji konkursu, publikacji 

wizerunku mojego dziecka  

w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Domu Kultury  

w Przecławiu i mediach.  

 

………………………………… ………………………………………  

Miejscowość, data podpis  

 

 


