
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ  WIELKANOCNĄ 2021 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną 2021. 

2. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów. 

3. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2021 roku włącznie. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ustępie 3. 

5. Celem konkursu jest promocja tradycji oraz twórczości dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów. 

Spośród zgłoszonych kartek świątecznych Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze (w każdej 

kategorii wiekowej po 1), które zostaną oficjalnymi kartkami Dzielnicowego Ośrodka Kultury 

Ursynów 2021 oraz zostaną wysłane do różnych organizacji wraz z życzeniami świątecznymi od 

Dyrekcji i pracowników DOK Ursynów.  

6. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

Kategoria A - dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III, 

Kategoria B - dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI 

Kategoria C - dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII. 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych) z terenu 

Dzielnicy Ursynów. 

a) Komisja konkursowa powołana przez dyrektorkę DOK Ursynów wybierze 3 najładniejsze kartki 

świąteczne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 3 wyróżnienia (po 1 w każdej kategorii 

wiekowej) spośród dostarczonych prac. 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej akcentującej związek z Dzielnicą 

Ursynów. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną 

trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), 

umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów 

przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. 

Na każdej kartce koniecznie wymagany jest element akcentujący związek z Dzielnicą Ursynów. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

4. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub 

B lub C), imię i nazwisko autora pracy, nazwa i nr szkoły, klasa. 

5. Prace należy sfotografować i przesłać na adres galeriapracdzieci@dokursynow.pl 

Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 24 marca 2021 roku (włącznie). 

 

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką 

konkursu oraz kreatywności twórców. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.03.2021 r. 

3. W ramach Konkursu jury wyłoni trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej 

oraz wyróżni po 1 osobie w każdej z kategorii wiekowej. 

4. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub wskazania ich większej liczby. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.dokursynow.pl oraz na profilu 

Facebook: dokursynow. 

6. Nagrodami w niniejszym konkursie będą: 

mailto:galeriapracdzieci@dokursynow.pl


a) Druk każdej wygranej propozycji kartki świątecznej oraz ich wysyłka do instytucji, organizacji, 

wraz z życzeniami świątecznymi od Dyrekcji i pracowników DOK Ursynów wraz z podaniem 

imienia, nazwiska, klasy i szkoły zwycięzcy. 

b) 10 egzemplarzy wydrukowanej zwycięskiej kartki dla autora. 

c) 1 egzemplarz książki „Jesteśmy z Ursynowa – wspomnienia mieszkańców”. 

7. Wręczenie 10 egzemplarzy wydrukowanej zwycięskiej kartki nastąpi 30.03 

9. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i swojego 

wizerunku na stronach internetowych, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych 

i promocyjnych Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów wraz z podaniem autorstwa. 

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów 

z siedzibą przy ul. Kajakowej 12 B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy nr XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r., wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta 

St. Warszawy, NIP: 9512448346, REGON: 368558429, tel: 22 125 56 02, e-mail: 

biuro@dokursynow.pl, dalej jako „DOK Ursynów” lub „Administrator.”  

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować 

się pod numerem telefonu: 22 125 56 02 oraz pod adresem e-mail: iod@dokursynow.pl;  

3. Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu: 

przeprowadzenia Konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną 2021, dane osobowe uczestnika 

Konkursu przetwarzane będą w celu publikacji prac w Galerii prac dzieci na stronie: 

www.dokursynow.pl/galeria-prac-dzieci oraz na profilu DOK Ursynów https://pl-

pl.facebook.com/DOKURSYNOW/ oraz w celu wydrukowania zwycięskich propozycji kartki 

świątecznej i późniejszej wysyłki kartek do instytucji, organizacji wraz z życzeniami świątecznymi 

od Dyrekcji i pracowników DOK.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć: pracownicy i współpracownicy 

Administratora upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie 

Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług 

teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie); inne podmioty, osoby lub 

organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,  

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich 

bezpieczeństwem.  

6. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko opiekuna 

prawnego, imię i nazwisko autora pracy, nazwa i numer szkoły, klasa, adres e-mail opiekuna 

prawnego.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było 

możliwe uczestnictwo w Konkursie.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 



osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jednocześnie informujemy, że przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji 

międzynarodowej.  

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w 

tym do profilowania.  

11. Dane osobowe przesłane Administratorowi w zgłoszeniu konkursowym poprzez adres e-mail: 

galeriapracdzieci@dokursynow.pl przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu oraz późniejszej ich publikacji lub do momentu zgłoszenia Administratorowi prośby o 

usunięcie prac dziecka z Galerii prac dzieci lub z profilu DOK Ursynów na FB. 

 

 

 

5. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 

w  konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 

własności  intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 

konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej 

zgody Administratora danych osobowych; 

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem Konkursu lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora www.dokursynow.pl od dnia ogłoszenia Konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 165). 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 

 

 

 


