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Regulamin Konkursu 

NIECH DZIEJE SIĘ MAGIA 

na Najpiękniejsze Przebranie podczas Gminnego Dnia Dziecka w dniu 28.05.2022 roku. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie. 

2. Konkurs odbędzie się 28 maja 2022 r. od godz. 15.00 podczas Gminnego Dnia Dziecka pod 

hasłem: „NIECH DZIEJE SIĘ MAGIA” 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja najciekawszego bajkowego przebrania podczas 

Gminnego Dnia Dziecka. 

2. Celem konkursu będzie rozbudzanie zamiłowania do baśni i bajek oraz rozwijanie 

kreatywności i wyobraźni dziecka. 

§ 3 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu będą wszystkie dzieci przebrane za postaci bajkowe -  w myśl hasła 

„Niech Dzieje Się Magia”, obecne podczas Gminnego Dnia Dziecka. 
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§ 4 

Warunki udziału 

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja 

jego warunków oraz przebranie się w strój bajkowy/baśniowy i prezentacja stroju podczas 

Gminnego Dnia Dziecka w dniu 28.05.2022r. w godzinach od 15.00 do godziny 17.00. 

Opiekunowie uczestników zgłaszają udział w konkursie poprzez podanie imienia, nazwiska, 

wieku dziecka i numeru telefonu w namiocie CKiBP. 

 

§ 5 

Komisja konkursowa 

Komisję konkursową powoła organizator. Przebrania będą oceniane według następujących 

kryteriów: pomysłowość, estetyka, wkład pracy. 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

Konkurs odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe. Organizator przewiduje nagrody 

dla zdobywców I, II i III miejsca. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie – Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gniewie. Komisja może przyznać wyróżnienia. Decyzje Komisji 

Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 
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§ 7 

Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy, tj. 28.05.2022 

roku około godziny 18.00. Laureaci konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna 

uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu 

wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody. Opiekun prawny uczestnika konkursu 

wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach 

publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora. Opiekun prawny 

uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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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), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Gniewie, Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 

387844360. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy 

pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą 

tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac 

Grunwaldzki, 83-140 Gniew. 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu: 

a) umożliwienia udziały w konkursie na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

przystępując do konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

b) dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora - na postawie art.6 

ust.1 lit f RODO. 

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu będą osoby lub podmioty, którym dane 

zostają udostępnione w celu realizacji konkursu np. dostawy obsługi teleinformatycznej. 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika konkursu do 

państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

1. Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez Organizatora konkursu przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń z Konkursu (tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności 
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roszczenia), w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres 

pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną, jeśli 

przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami 

prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania 

praniu pieniędzy) - przez okresy wskazane w tych przepisach. W odniesieniu do Pana(-ni) 

danych osobowych oraz danych osobowych dziecka decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

2. Posiada Pan(-ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO, 

 ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

 lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Przystąpienie do konkursu jest obligatoryjnie traktowane jako wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym formularzem rekrutacyjnym. 

Żądanie uczestnika konkursu usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie. 

5. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności 

dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: 

https://ckibp.gniew.pl/ochrona-danych-osobowych 
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