
ANIOŁY KULTURY ONLINE 

REGULAMIN 

 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin. 

 

Cele : 

− Kształtowanie i rozwijanie działań twórczych 

− Wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy twórcami, wzajemna inspiracja, podtrzymywanie tradycji 

regionalnych. 

− Wyłonienie nowych twórców, wytwórców rękodzieła i plastyków amatorów oraz uaktywnienie już 

działających. 

− Integracja społeczności lokalnej poprzez sztukę. 

− Promocja rękodzieła, malarstwa, rzeźby, wypieków oraz innych technik artystycznych. 

 

Zasięg: Gmina Wiejska Lubin 

 

Zasady uczestnictwa:  

− Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Lubin. 

− Technika i materiał dowolny (praca przestrzenna, płaska, czy w formie bryły, malarstwo, rzeźba, 

rękodzieło, wypiek..)  

− Prace wykonane własnoręcznie. 

− Prace zgłoszone na konkurs nie mogą być wcześniej wystawiane czy publikowane. 

−  Ilość prac na konkurs jest dowolna.  

− Prace muszą być podpisane - imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania. 

− Prace w FORMIE ZDJĘCIA przyjmowane są do 24 maja 2020 r. na adres OKGL: 

sekretariat@okgminalubin.pl wraz z imieniem, nazwiskiem, miejscowością oraz nr telefonu wykonawcy. 

− Warunkiem udziału w konkursie – jest wypełnienie załączonej do regulaminu karty zgłoszeniowej – 

wysłanej również online, w formie zdjęcia lub skanu. 

− Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.05.2020 r. – w dniu Animatora Kultury 

 

Kryteria oceny: Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie: pomysłowość, wybraną technikę i estetykę 

wykonania, niepowtarzalność zdobień i połączeń, ogólne wrażenie artystyczne, własnoręczne wykonanie. 

 

Nagrody: 

− Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. 

− Nagrodzony projekt przestrzenny zostanie wykorzystany do wzoru Anioła na Galę – ANIOŁY KULTURY 

GMINY LUBIN  2021.  

− Prace prezentowane będą na Facebooku oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Lubin. 

 

Ustalenia końcowe: 

-   Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych 

uczestników konkursu na stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz  

w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO). 

-  Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Ośrodek 

Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie 

zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

− Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
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ANIOŁY KULTURY ONLINE 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Miejsce zamieszkania : ……………………………………………………………………………….………… 

 

3. Nr telefonu, e-mail ………………………………………………………………………………………….….. 

 

4.  Opis wykonanej pracy (technika/inspiracja): ……………………………………………………………...…… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych 

uczestników konkursu na stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu  

Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO). 

 

6.Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, 

fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych 

przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, 

obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy 

Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 

59-300 Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w imprezie sportowej. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – 

zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu e – mail oraz danych wizerunkowych. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, 

prawo żądania ograniczenie przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu e-mail, danych wizerunkowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym również profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału  

w projekcie. 

 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin mojego wizerunku 

zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, konkursów i innych uroczystości organizowanych przez  

Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że wizerunek  będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie 

będzie naruszał mojej godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest 

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich 

usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

...................................................................................... 

                                                                              (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO  W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne  

i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również 

wycofania powyższej zgody 

 

...................................................................................... 

                                                                              (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 

 

 


