
REGULAMIN 
Gminnego Konkursu 

na najpiękniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożonarodzeniowych 

 
Konkurs jest kierowany do wszystkich, kto ma pomysł na  stworzenie oryginalnych 
życzeń z okazji Świąt Bożonarodzeniowych. Konkurs jest adresowany do dzieci i 
młodzieży z Gminy Jaraczewo.  

 
I. Organizatorzy 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo 
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jaraczewie 
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie 
 
II. Cele konkursu 
– Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
– Pobudzenie inwencji twórczej z wykorzystaniem akcentów regionalnych. 
– Prezentacja życzeń bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej  

i narodowej. 
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień literackich dzieci i młodzieży. 
– Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży, wobec sztuki i 

tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia. 
– Popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży. 
 
III. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę – życzenia. 
2. Praca nie może zawierać więcej, niż trzy zdania. 
3. Życzenia należy opatrzyć w metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko oraz 

adres. 
4. Staramy się nie kopiować życzeń ze stron internetowych !!! 
5. Życzenia należy przesłać w terminie do 6 grudnia 2020 roku na adres 

gok@jaraczewo.pl  
 
IV Ocena prac konkursowych: 
a) Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gok.jaraczewo.pl  
b) Laureaci otrzymują nagrody indywidualne oraz pamiątkowe dyplomy. 

c) Nagrody wyślemy pocztą lub dostarczymy do miejsca zamieszkania osobiście. 

d) Najciekawsze i najbardziej oryginalne życzenia będą prezentowane stronie GOK 

oraz w naszych mediach społecznościowych w okresie ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA. 

 

BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!!!       

#KiedyZnowuBędzieNormalnie 

 

Przesłanie do nas życzeń na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez nasz Ośrodek. 

mailto:gok@jaraczewo.pl
http://www.gok.jaraczewo.pl/


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

• Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie, 
reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą: ul. Kolejowa 4 63-233 Jaraczewo,   

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@rodo-krp.pl    
tel. 792 304 042 

• Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu pracowników Ośrodka 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

• Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez 1 miesiąc lub do wycofania zgody,   

• Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować ograniczeniem 
sposobu kontaktu do poczty tradycyjnej.    

       

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym rozpowszechniania, w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy 

lub numeru grupy/klasy, wieku, przez Administratora: 

CEL PRZETWARZANIA TAK  NIE 

w celu prowadzenia strony internetowej Administratora X  

w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność 

Administratora 
X  

w celu udziału w konkursach, , a także publikacji o nich informacji X  

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego 

umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie,  

w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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