
REGULAMIN KONKURSU PN. „BAJKOWA DŻUNGLA” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Bajkowa Dżungla” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS lub Organizator) z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu. 

2. Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastycznym, zwanym dalej Konkursem, którego tematem jest 

praca artystyczna nawiązująca do głównych haseł 31. Finału WOŚP.  

3. Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej wizji „Bajkowej Dżungli”, nawiązującej do 31. Finału WOŚP 

i jego hasła przewodniego: „Żyj zdrowo w zdrowym Świecie”. 

§2 

CELE KONKURSU 

1. Rozbudzenie zainteresowania akcjami charytatywnymi, mającymi na celu pomaganie potrzebującym. 

2. Rozwój umiejętności artystycznych, plastycznych, a także wiedzy na temat świata przyrody. 

3. Zaangażowanie społeczności gminnej w 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

§3 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Legnickie Pole w następujących kategoriach 

wiekowych:   

 Klasa 0-3 

 Klasa 4-6 

 Klasa 7-8 

 Dorośli 

2. Prace plastyczne musza być wykonane własnoręcznie, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz 

nieprzedstawiane w innych konkursach. 

3. Uczestnik przekazując pracę na konkurs oświadcza, że przysługuje mu prawo autorskie do pracy. 

4. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych umieszczonych na formularzu. 

5. Praca konkursowa: 

 temat: „Bajkowa Dżungla”, 

 nawiązująca do motywu serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc oraz hasła przewodniego 

31.  Finału WOŚP: „Żyj zdrowo w zdrowym Świecie”, 

 w dowolnej technice plastycznej 

 płaszczyzna płaska, 

 blok techniczny w formacie a3, 

 podpis autora pracy wraz z kategorią wiekową umieszczony z tyłu pracy w prawym dolnym roku. 

6. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem konkursowym (załącznik nr 1) należy 

dostarczyć osobiście do biura GOKiS w Legnickim Polu bądź wysłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Legnickim Polu, Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole w kopercie z dopiskiem „Bajkowa Dżungla” do 

dnia 24 stycznia 2023 r. do godz. 17:00. 

7. Prace, które nie zostaną dostarczone na w terminie bądź będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę. 

8. Oceny prac Konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora do dniu 29 stycznia 20223 r. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie upominków za trzy pierwsze miejsca w danej kategorii nastąpi podczas 

31.  Finału WOŚP w ramach sztabu Legnickie Pole #6936 na Sali Bankietowej (ul Benedyktynów 7) około 

godziny 14.30. 

10. Prace, które zajmą I miejsca w każdej z kategorii wiekowej zostaną przekazane na licytację podczas 31. Finału 

WOŚP w dniu 29 stycznia 2023 r. 

11. Pozostałe prace autorzy będą mogli odebrać, za symboliczna „cegiełkę” wrzuconą do puszki WOŚP, podczas 

trwania 31. Finału WOŚP w siedzibie sztabu Legnickie Pole #6936 w dniu 29 stycznia 2023 r. po ogłoszeniu 

wyników konkursu. 



§4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 

Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

 art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 

 zgodnie z art. 9 ust. 2a RODO zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych tj. stan zdrowia dziecka 

(informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka podczas organizowanej wycieczki). 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 

zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia finansowego wycieczki ale nie dłużej niż 3 miesiące 

od dnia jej zakończenia. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

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. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie 

internetowej oraz w siedzibie. 

2. Organizator może wykorzystać przesłane materiały w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu pt. :Bajkowa Dżungla” z uwagi na wystąpienie siły 

wyższej. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą 

informacyjną. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

6. Sprawy nieregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  
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