
Regulamin konkursu „Wyczaruj dynię” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu plastycznego „Wyczaruj dynię” są Wroniecki Ośrodek Kultury, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Wronki, sekcja WOK Kreatywne Wronki. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.10.2021 r. i trwał będzie do 28.10.2021 r. 
3. W konkursie może wziąć udział każdy, nie ma ograniczeń wiekowych. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie lampionu z dyni – pracę wykonać 
mogą całe rodziny. 

2. Technika pracy – dowolna. 
3. Pracę konkursową należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, lub autorów pracy oraz numerem 

telefonu kontaktowego i dostarczyć do Wronieckiego Ośrodka Kultury w dniu 28 października 2021 r. 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Po otrzymaniu wszystkich prac konkursowych komisja powołana przez Organizatora wybierze trzech 
laureatów konkursu. 

2. W ocenie brane będą pod uwagę pomysłowość, kreatywność i estetyka wykonania. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021 r. na stronie internetowej Wronieckiego Ośrodka Kultury 

www.wokwronki.pl. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
5. Nagrody będzie można odebrać we Wronieckim Ośrodku Kultury (dla osób spoza gminy Wronki istnieje 

możliwość wysyłki nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej). 
6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane przed Wronieckim Ośrodkiem Kultury w Halloween – 

31.10.2021. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Wroniecki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. 
Poznańskiej 59, we Wronkach (kod pocztowy: 64-510) 

2. WOK wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą 
mailową: iod@wokwronki.pl 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do rozstrzygnięcia 

konkursu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością udziału w konkursie. 
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku niewystarczającej 
liczby osób biorących udział w konkursie 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 
 


