
REGULAMIN KONKURSU Na historyczną stylizację z przełomu XVIII i XIX w. 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (zwany dalej „Organizatorem”) 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osób w stylizacji historycznej inspirowanej modą przełomu 

XVIII i XIX w. (dalej „praca konkursowa”). 

2. Praca konkursowa musi być zapisane w pliku .jpg, .png lub pdf. 

3. Nie ma ograniczeń wiekowych w uczestnictwie w konkursie. Można zgłaszać prace zarówno grupowe, jak i 

indywidualne. 

4. Nie ma ograniczeń w liczbie zgłoszonych prac. 

5. Konkurs będzie rozstrzygany bez podziału na kategorie. 

§ 2 
TERMIN I FORMA DOSTARCZANIA PRAC 

1. Konkurs trwa od 21 kwietnia do 16 maja 2021 roku. 

2. Prace konkursowe należy przesłać mailem na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl  

3. Ostateczny termin przesyłania prac upływa 16 maja 2021 r., o godzinie 23:59. 

4. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy + zgody (wypełniony w wersji elektronicznej).  

§ 3 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY KONKURSOWE 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 21 maja 2021 r.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.gok-wiazowna.pl. 

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach mailowo, najpóźniej 21 maja 2021 r.  

4. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatorów jury.  

5. Ocena jury jest ostateczna. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród i wyróżnień w dowolnej konfiguracji, w zależności 

od decyzji jury. 

7. Nagrodą główną jest rodzinna sesja zdjęciowa z profesjonalnym fotografem. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

§ 4 
KRYTERIA OCENY 

1. Oceniane będą: 

a. Odniesienie do mody przełomu XVIII i XIX w.  

b. Pomysłowość i kreatywność 

c. Ogólne wrażenie artystyczne 

d. Samodzielność wykonania 

2. Dopuszczona jest możliwości wykorzystania gotowych fragmentów z wypożyczalni strojów. 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku i nieodpłatną publikację pracy konkursowej na: stronie internetowej organizatora, portalu 

społecznościowym organizatora, prasie lokalnej, wystawa prac. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1  nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/ 

opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich na: przetwarzanie danych osobowych autora pracy, nieodpłatną 

publikację pracy i wykorzystanie wizerunku. 

 



 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURSU 

Na historyczną stylizację z przełomu XVIII i XIX w. 
zorganizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 
 

z okazji 230. Rocznicy uchwalenia konstytucji. 3 maja 
 

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 16 maja 2021 r.  
Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy wyślij na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl 

 

Imię i nazwisko fotografa  

Imiona i nazwiska osób znajdujących 
się na fotografii 

 

Imię, nazwisko, telefon i e-mail 
osoby zgłaszającej 

 

Aby zgłoszenie było ważne konieczne jest złożenie podpisów poniżej zgód. 

1) Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
na potrzeby przeprowadzenia konkursu Zostałem/-am poinformowany/-a, iż podanie w/w danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 

3) Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 24 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 (zwanego dalej „RODO”). 

4) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (zwany dalej „Administratorem”). 
5) Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: 

iod.oswiata@wiazowna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem. 

6) Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane w celu zawarcia 
i wykonania umowy o udział w Wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

7) Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu rozpowszechniania zdjęcia do celów 
promocyjnych i działalności organizatora na podstawie zgody uczestnika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w 
Wydarzeniu. 

9) Odbiorcami danych osobowych w zakresie wizerunku będzie nieograniczony krąg odbiorców, w szczególności podmioty 
świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, nadawcy telewizyjni i internetowi, 
użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych. 



10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani 
organizacji międzynarodowej. 

11) Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nr telefonu będą przechowywane przez okres niezbędny do 
prawidłowego wykonania obowiązków ciążących na organizatorze, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony 
roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu 
dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z 
obowiązujących przepisów. 

12) Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku i głosu będą przechowywane przez czas nieokreślony. 
13) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać przez złożenie stosownego 
oświadczenia na adres mailowy: zapisy@gok-wiazowna.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Gminny Ośrodek Kultury w 
Wiązownie ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna. 

14) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób 
zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest 
stosowane profilowanie. 

16) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

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

 
 

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

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

 
Podpisy pełnoletnich uczestników lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników.  
Konieczne są podpisy wszystkich uczestników widocznych na zdjęciu oraz fotografa. 

mailto:zapisy@gok-wiazowna.pl

