
   WIOSENNY KONKURS 

    „MARZANNA 2020” 
Regulamin 

Organizator konkursu: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna  
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska  
tel. 504 088 676  
 
Cele konkursu:  
 

Konkurs plastyczny organizowany w ramach pierwszego dnia wiosny. Celem konkursu 
jest pobudzenie zainteresowań dziedzictwem kulturowym i tradycją, a także rozwijanie 
kreatywności i umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży. 
 
Tematyka konkursu: 
 

Należy wykonać kukłę przedstawiającą Marzannę czyli personifikację zimy, z którą 
żegnamy się wraz z nadejściem wiosny.  

Kategorie i nagrody:  

W konkursie przewiduje się dwie kategorie:  

 prace grupowe,  

 prace indywidualne. 
Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w obu kategoriach.  

Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i rodzin z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. 
2. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie polega na dostarczeniu Organizatorowi zgłoszenia 

do 16 marca 2020 r. osobiście do sekretariatu SOKiBP lub na adres mailowy 
imprezy@sokibp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora/autorów, imię i 
nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę przez jury konkursu. 

3. Prace konkursowe (kukły-Marzanny) należy dostarczyć Organizatorowi 21 marca 2020 r. 
(sobota) o godzinie 14:00 na teren imprezy „Powitanie wiosny” („Orlik” przy Szkole 
Podstawowej, ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej), podczas której zostanie rozstrzygnięty 
konkurs. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych konkurs zostanie 
rozstrzygnięty wewnątrz hali sportowo-edukacyjnej (ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej). 

4. Organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs. 
5. Organizator ufunduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. Wręczenie nagród 

odbędzie się podczas imprezy, o której mowa w pkt. 3. 
6. Wykonane prace konkursowe należy odebrać bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 
 
Pozostałe zasady: 
 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator. 

 



Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 

przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Marzanna 2020”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz 

innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a 

także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w 

związku z ogłoszeniem wyników konkursu i organizacji wystaw prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących 

przechowywania określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w 

granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 


