
REGULAMIN KONKURSU 
„PORTRET MOJEJ MAMY” 

 
 

I. Informacje ogólne 

 Organizator: Dom Kultury w Powidzu i Biblioteka Publiczna w Powidzu, 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 25, 62 – 430 Powidz 

tel.: 795 454 125/ 63 2776 175, e-mail: dkpowidz@gmail.com 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter  otwarty. 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia oraz wypełniły 

formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1). 

3. Za osoby niepełnoletnie formularz zgłoszenia wypełniają rodzic lub opiekun prawny. 

4. Przystępując do konkursu każdy z uczestników oświadcza, że jego prace nie naruszają praw osób 

trzecich. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

III. Termin realizacji 

1. Konkurs trwa do 21 maja 2021 r., do godziny 24.00; 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką portretu swojej mamy. Może być to być 

rysunek, szkic, zdjęcie oraz inne formy, które przychodzą danemu uczestnikowi na myśl. Liczy się 

kreatywność. 

3. Każdy uczestnik na konkurs składa tylko 1 prace; 

4. Aby wziąć udział w konkursie w pierwszej kolejności plik ze zdjęciem pracy należy przesłać w 

formacie JPG. Prosimy o zachowanie przygotowanych prac, gdyż Organizator zastrzega możliwość 

wezwania uczestnika do osobistego jej przyniesienia. 

5. Zdjęcia konkursowych prac, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać na adres 

mailowy: dkpowidz@gmail.com. 

W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs – Portret mojej mamy”. 

IV. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

1. Wszystkie przesłane zdjęcia prac zostaną ponumerowane w kolejności zgłoszeń i zamieszczone na 

profilu FB/Dom Kultury w Powidzu w dniu 22 maja 2021 r., o godzinie 12.00. 

2. Głosowanie odbędzie się w dniach od  22 maja  2021 (godzina 12.00) do  25 maja  2021 (godzina 

20.00). 

3. Głosy będzie można oddawać poprzez polubienie zamieszczonego zdjęcia na stronie Domu Kultury 

w Powidzu na Facebooku. 

4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi  26 maja  2021 r. o  godzinie 10.00  na  stronie Facebook 

Organizatora. 

 

 

 



V. Zasady przyznawania nagród 

1. W wyniku konkursu zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz nagrody pocieszenia. 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma bukiet kwiatów przygotowany przez Sponsora Konkursu: Kwiaciarnie 

„Lawendowy Zakątek” z Powidza, natomiast pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Nagrody będą 

do odbioru w dniu 26 maja, w godzinach otwarcia Kwiaciarni.   

VI. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przekazane prace są jego autorstwa i nie naruszają praw osób 

trzecich. (Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich 

osobistych lub majątkowych odpowie uczestnik); 

2. Wszystkie przekazane zdjęcia/prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w 

dowolny sposób wykorzystać – między innymi podczas zorganizowanej wystawy w siedzibie Domu 

Kultury w Powidzu; 

VII. RODO 

Wypełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z art.  13  ust.  1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej 

RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powstańców 

Wielkopolskich 25, 62 – 430 Powidz, reprezentowany przez Dyrektora Domu Kultury w Powidzu, tel: 

795 454 125. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dkpowidz@wp.pl 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: 

a) realizacji zadań statutowych związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej poprzez rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

ludności oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych, głównie mieszkańców Gminy Powidz. 

b) realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

c) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, 

d) prowadzenia działalności pomocniczej w celu pozyskania środków na realizację zadań 

statutowych. 

Pełna klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej: 

http://powidz.naszdomkultury.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-rodo-2018-1528369717.pdf 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu i podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne; 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy. 

                           D Y R E K T O R 

                                         Domu Kultury w Powidzu – Robert Czechorowski 

                                         Biblioteki Publicznej Gminy Powidz – Anna Wiatr 

http://powidz.naszdomkultury.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-rodo-2018-1528369717.pdf

