REGULAMIN KONKURSU
„Opolska Pisanka”
(dla dzieci i młodzieży)
zdobienie jaj wielkanocnych metoda batiku
w ramach imprezy pod nazwą
„XVIII Święto Opolskiej Pisanki”
TUŁOWICE 03.04.2022
1. ORGANIZATOR
TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY
ul. Porcelanowa 8
49-130 Tułowice
tel. (77) 4600672, e-mail tokpracownia@tulowice.pl
2. IMPREZA OTRZYMAŁA PATRONAT
……………………………………...
3. CEL IMPREZY
Przypomnienie i utrwalanie zwyczajów i obrzędów kultywowanych na wsi opolskiej w okresie
wielkopostnym.
4. MIEJSCE I TERMIN
XVIII Święto Opolskiej Pisanki odbędzie się 3 kwietnia 2022 roku w sali widowiskowej
Tułowickiego Ośrodka Kultury ul. Porcelanowa 6. Relacja fotograficzna z imprezy zostanie
również udostępniona na stronie internetowej TOK: www.tok.tulowice.pl.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1/ Przekazanie dwóch pisanek na konkurs. Z których jedna musi być wykonana na miejscu w
czasie trwania konkursu.
2/ Wypełnienie i podpisanie Oświadczenia (o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz TOK w
Tułowicach praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu). Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3/ Akceptacja niniejszego Regulaminu.
4/Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na konkurs.
6. ADRESACI KONKURSU
Dzieci i młodzież do lat 18 z terenu województwa opolskiego.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Tułowickiego Ośrodka Kultury w
Tułowicach: www.tok.tulowice.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage TOK w
Tułowicach)
Prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w holu siedziby Tułowickiego Ośrodka
Kultury, od 6 do 30 kwietnia br.
7. PROGRAM IMPREZY
10.00 Otwarcie Jarmarku Wielkanocnego i konkursu zdobienia jaj wielkanocnych dla dzieci i
dorosłych. Powitanie gości. Wykonywanie jaj na konkurs.
12.00 Historia stroju ludowego na Śląsku – prelekcja Ewa Kruszyna główny specjalista ds.
dziedzictwa kulturowego w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.
do 13.00 Przekazanie dekorowanych jaj na konkurs.

13.00 Występ zespołu SZYDŁOWIANKI
13.40 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w konkursach.
14.30 Zakończenie imprezy.
8. OCENA, MIEJSCE I TERMIN WYŁONIENIA LAUREATÓW
Prace konkursowe zostaną ocenione w dniu konkursu pod względem :
 zgodności z tradycją techniki pisania,
 estetyki wykonania,
 doboru i łączenia kolorów, przez Komisję powołaną przez Dyrektora ośrodka kultury.
9. PUBLIKACJA PRZEKAZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PRAC. Organizator
zastrzega sobie prawo publikacji danych Uczestników konkursu w zakresie: imię, nazwisko,
miejscowość, wraz z wykonanymi pracami konkursowymi, na stronie internetowej Tułowickiego
Ośrodka Kultury w Tułowicach: www:tok.tulowice.pl oraz na portalu społecznościowym
Facebook (Fanpage TOK w Tułowicach).
Uczestnik akceptując zapisy niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na publikację jego danych
osobowych w zakresie i na stronach internetowych podanych wyżej.
10. PRZEWIDYWANE NAGRODY:
Nagrodą jest talon upominkowy o rosnącej wartości za zajęcie III, II i I miejsca w każdej z
kategorii konkursowych:
a) do 7 lat, b) od 8 lat do 10 lat, c) od 11 do 12 lat, d) od 13 do 14 lat, e) od 15 do 18 lat.
11. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
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 (zwanej dalej RODO)
informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach, ul. Porcelanowa
8, 49-130 Tułowice, tel. 774600672, zwany dalej Administratorem
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych
możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej:
inspektor@kancelaria-odo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizacji konkursu, oraz wyłonienia laureatów
konkursu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, tj. art.6 ust. 1 lit. a RODO,
wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające – akceptację regulaminu konkursu.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora w
mediach społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom które posiadają dostęp do danych w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania informacji w związku z
umieszczeniem ich na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania ;
8. Posiada Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku kiedy uzna Pani/Pan że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem (na adres: ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa.);
9. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do udokumentowania prowadzonych przez
Administratora działań kulturalnych i podtrzymania tradycji na terenie Gminy Tułowice.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora konkursu oraz akceptacja
regulaminu.

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
konkursu całości praw majątkowych osoby niepełnoletniej

...................................................................
( miejscowość )

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, ....................................................................................................................
(Rodzic/Opiekun osoby niepełnoletniej)
oświadczam,
że przekazane przez
………………………………………. ……………….
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
w konkursie zdobienia jaj wielkanocnych metodą batiku w ramach imprezy pod nazwą „Święto Opolskiej
Pisanki” organizowanym przez Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130
Tułowice są Jej/Jego autorstwa, nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i
osobistych praw autorskich oraz nie były zgłoszone do innego konkursu.
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na:
• nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach
całości autorskich praw majątkowych do przekazanych w ramach konkursu prac (pisanek), w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• wykorzystanie przez Organizatora przekazanych prac w konkursie na wszelkich polach
eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przy wykonywaniu nabytych
autorskich praw majątkowych,
Jednocześnie oświadczam, że w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko
Organizatorowi z tytułu naruszenia przysługujących mu praw autorskich w wyniku korzystania z
przekazanych na konkurs pisanek, zobowiązuję się do samodzielnego zaspokojenia tego roszczenia w
całości.
.......................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna osoby
niepełnoletniej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w imieniu osoby niepełnoletniej, w pełni akceptuję zapisy regulaminu konkursu
zdobienia jaj wielkanocnych metodą batiku w ramach imprezy pod nazwą „Święto Opolskiej Pisanki”
dostępnego w siedzibie Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130
Tułowice, oraz na stronie internetowej TOK: www.tok.tulowice.pl i portalu społecznościowym Facebook
(Fanpage TOK w Tułowicach), kanale YouTube oraz, że rozumiem jego treść.
.......................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna osoby niepełnoletniej

