
 REGULAMIN KONKURSU 

„KARTKA ŚWIĄTECZNA  Z MOTYWEM PRZYRODNICZYM” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na „KARTKA ŚWIĄTECZNA Z MOTYWEM 

PRZYRODNICZYM” (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu, 

„Konkursem”) jest Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze przy ul. 

Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze, zwane dalej „Organizatorem”. 

1. Konkurs trwa od 12 listopada do 8 grudnia 2019 r. do godziny 18.00. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi dnia  

14 grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum Przyrodniczego.  

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

„Regulaminem”). Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. 

2. Konkurs kierowany jest do uczestników indywidualnych. 

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-15 lat (zwani dalej „Uczestnikami”). 

Praca może być wykonana wspólnie z opiekunem. 

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 
1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna: 

A. Wykonać techniką dowolną kartkę świąteczną z motywem przyrodniczym.  

B. Wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie 

www.centrumprzyrodnicze.pl), w którym należy: podać imię i nazwisko dziecka 

oraz jego wiek, dane do kontaktu (adres email lub nr telefonu).  

C. Dostarczyć pracę do dnia 8 grudnia 2019 r. osobiście, od wtorku do piątku 

w godzinach 8.00 – 18.00, w sobotę  i niedzielę w godzinach 10.00 – 18.00 lub 

przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu): Centrum Przyrodnicze,  

ul. Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra. 

2. Każda osoba może złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową. 

3. Wielkość kartki nie może przekroczyć wymiarów formatu A5 (14,8 x 21,0 cm), większe 

prace nie będą przyjmowane.  

4. Przesłane prace w innym niż wymagany format nie będą oceniane. 

5. Każda praca powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem. 

6. Do pracy musi być dołączony wypełniony formularz. Prosimy nie umieszczać danych 

osobowych na kartce, formularz przypiąć spinaczem do pracy. 

7. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców 

Organizator powoła Komisję Konkursową. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich 

odwołanie. 

9. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora. 

http://www.centrumprzyrodnicze.pl/


10. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac konkursowych na cele  

  charytatywne.  

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1.   Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze oraz na    

   stronie www.centrumprzyrodnicze.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania,  

    zakończenia lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu,  

    odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu Organizator powiadomi  

    Uczestników umieszczając informację na stronie www.centrumprzyrodnicze.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem 

    i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

    ale niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i uczestnictwem  

    w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac uczestników na terenie  

    Centrum Przyrodniczego oraz w mediach społecznościowych.  

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury w 

Zielonej Górze ul Festiwalowa 3, 65-001 Zielona Góra.  

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@zok.com.pl (adres e-mail)  

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjno – marketingowych 

związanych z konkursem )  

 

4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a 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. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy w przypadku gdy praca 

zostanie wyłoniona jako zwycięska. Dane pozostałych osób zostaną usunięte niezwłocznie po 

ogłoszeniu wyników konkursu.   

  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.    

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować odrzuceniem 

udziału w konkursie.  

http://www.centrumprzyrodnicze.pl/

