
REGULAMIN – GMINNY KONKURS „ZAPROJEKTUJ OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
GMINY JAWOR„ 2023 r. 

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Wielkanocną jest Gmina Jawor.

II. Cel i przedmiot konkursu
- kultywowanie tradycji wielkanocnych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk 
plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w orientacji poziomej w formacie A4, wykonane 
dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice 
komputerowej elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy 
powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są 
elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Wielkiej Nocy i elementami charakterystycznymi dla 
naszego miasta.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz dzieci przedszkolne, którzy spełniają wymogi 
kwalifikacyjne do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
Kategoria III: IV – VI klasa szkoły podstawowej
Kategoria IV: VII-VIII klasa szkoły podstawowej
Udział w Konkursie mogą brać osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie granic administracyjnych Gminy
Jawor.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła 
artystycznego, jak również obrzędy itp.
Prace należy wykonać ręcznie.
Rozmiar pracy: A4 w orientacji poziomej
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki, reprodukcje i prace 
wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich/wypukłych.
Z tyłu pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (zał. nr 1) zawierającą informacje o autorze i dane 
kontaktowe.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 24.03.2023 r. na stronie www.jok.jawor.pl, na fanpage`u JOK oraz 
Miasta Jawor oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworze.
Wybrane prace posłużą do stworzenia oficjalnej kartki miejskiej Gminy Jawor 2023.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy dostarczyć do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury do dnia 22.03.2023 r. do siedziby 
Jaworskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 5, 59-400 Jawor
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały 
ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną lub więcej 
prac, które posłużą jako wzór do stworzenia miejskiej kartki wielkanocnej. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac.

http://www.jok.jawor.pl/


Planowana data ogłoszenia wyników 24.03 2023 r.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie pracy na konkurs z podaniem danych osobowych, zawartych w metryczce (zał. nr 1), która ma 
być naklejona na odwrocie pracy konkursowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza, iż uczestnik zna i akceptuje zasady przetwarzania 
danych osobowych, zawartych w Załączniku nr 2 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych 
osobowych przez Jaworski Ośrodek Kultury...” -. Nie trzeba jej drukować ani podpisywać.

Załącznik  nr  1  Metryczka  do  regulaminu  konkursu  „ZAPROJEKTUJ  OFICJALNĄ  KARTKĘ

WIELKANOCNĄ GMINY JAWOR 2023 r.  - PROSIMY WYPEŁNIĆ I NAKLEIĆ Z TYŁU PRACY

1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………………...

2. Nazwa placowwki/klasa/………………………………………………………………………………….

3. Wiek autora……………………………………………………………………………………………………

4. Kategoria ……………………………………………………………………………………………………...

4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu:……………………………………………………………

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

5. dodatkowe informacje…………………………………………………………………………………...

Załącznik  nr  2  klauza  informacyjna  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  przez  JOK  na
potrzeby  realizacji  konkursu  „ZAPROJEKTUJ  OFICJALNĄ  KARTKĘ  WIELKANOCNĄ
GMINY JAWOR 2023 r. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez 
Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 5,email: poczta@jok.jawor.pl, tel. 
(76) 870-28-78

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych mozee się Pani/ Pan skontaktowacw z Inspektorem ochrony
danych poprzez email: iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  i  b  ogowlnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  (tj.  zgody  oraz  akceptacji  warunkoww  Regulaminu)  w  celu
realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Oswrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy o
prowadzeniu  i  organizowaniu  działalnoswci  kulturalnej.  Upublicznianie  wizerunku  uczestnika
konkursu do celu popularyzacji działalnoswci kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej
zgody. 

JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursoww oraz wizerunek. 

DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i mozee bycw upubliczniony. Rowwnieze dane uczestnikoww/ laureatoww
mogą bycw upublicznione (nie dotyczy nr telefonoww) Ponadto wizerunek osowb - wyrazeających zgodę
-  mozee  zostac w upubliczniany  jako  element  działan w promocyjnych  w  zakresie  działalnoswci
kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą miecw ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych



osobowych na podstawie przepisoww prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?

Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji
przez okres wynikający z przepisoww prawa.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?

Gdy  uzna  Pani/  Pan,  zee  przetwarzanie  Pani/  Pana  danych  narusza  przepisy  ochrony  danych,
przysługuje  Pani/Panu  rowwniez e prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  ktowrym  jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane  osobowe  pozyskiwane  są  bezposwrednio  od osowb,  ktowrych dotyczą  (w tym od opiekunoww
prawnych).

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie  danych  osobowych  okreswlonych  we  wniosku  oraz  przetwarzanie  wizerunku  przez
Administratora  jest  warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  udziału  w  konkursie.  Zgoda  na
upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalnoswci kulturalnej jest dobrowolna


