
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZEWNĘTRZNĄ DEKORACJĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 2020 

REGULAMIN 

1. Organizatorzy: 

 Wójt Gminy Radzyń Podlaski 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim 

 

2. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji 

świątecznej oraz: 

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

 podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy Radzyń Podlaski 

 aktywizacja społeczności lokalnej 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych, mieszkająca na terenie Gminy Radzyń Podlaski, 

b) do konkursu mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie, 

c) w konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, 

d) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie skanu prawidłowo 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami stanowiącymi 

załączniki do Regulaminu, do dnia 4 stycznia 2021 r. na adres poczty elektronicznej 

gokis@radzynpodlaski.pl lub dostarczenie  zgłoszenia osobiście do Urzędu Gminy, 

pokój nr. 9.  

 

4. Jeden uczestnik może zgłosić jedną posesję. 

 

5. W konkursie oceniane będą dekoracje bożonarodzeniowe: balkonów, okien, domów, 

posesji i ogrodów. Ocena zgłoszonych dekoracji bożonarodzeniowych będzie 

dokonywana na podstawie przesłanych fotografii przez Uczestników Konkursu. 

 

 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Gminy 

Radzyń Podlaski, zwycięzcy zostaną  poinformowani przez kontakt telefoniczny. 

 

7. Uczestnicy przesyłając fotografie dekoracji na konkurs akceptują regulamin 

oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac – dla celów związanych 

z konkursem. 

 

8. Fotografie dekoracji na konkurs nie mogą zawierać wizerunku osób fizycznych.  
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na 

Konkurs na swojej stronie internetowej. 

 

 

10. Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej 

i niewyłącznej licencji na publikacje dostarczonych prac lub ich fragmentów. 

 

11. Fotografie należy przesłać na adres gokis@radzynpodlaski.pl 

 

w TERMINIE DO 4 STYCZNIA 2021 r.  

 

 

 

 

 

  
 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:   

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Agnieszka Nurzyńska 

Gminny Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim, tel. 664 766 327,  

e-mail: gokis@radzynpodlaski.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

 

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZEWNĘTRZNĄ DEKORACJĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020 

 

Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z pracami złożyć 

 

do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim  do dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 14.00 

 

Imię i nazwisko  

 

 

Dane kontaktowe  

(telefon i adres e-mail) 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace są mojego autorstwa. 

 

 

……………………….. 

 

 

……………………….. 

 

data i miejscowość 

 

podpis 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych * 

 

……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

W konkursie na najładniejszą zewnętrzną dekorację bożonarodzeniową. Mam świadomość, iż uczestnictwo 

w konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Imię i 

nazwisko może być publikowane za pośrednictwem mediów wskazanych w poniższych oświadczeniach - za 

odrębną zgodą.  

 

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika  

 

 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Gminy Radzyń Podlaski  w celu 

promocji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika  

 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie/przedstawianie nadesłanej pracy konkursowej  

za pośrednictwem mediów związanych z konkursem (strona www)  w prezentacjach pokonkursowych 

w różnych formach utrwaleń. 

  

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

 Miejscowość i data                                                    Podpis uczestnika  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

 

Data wyrażenia zgody:  Podpis uczestnika konkursu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim – jako organizatorzy Konkursu.  

2. Z Administratorami można skontaktować się za pomocą adresu siedziby Administratorów lub zgodnie z danymi 

kontaktowymi podanymi w Regulaminie.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl 

4. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

6. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. Kryterium czasookresu przechowywania danych może być uzależnione od złożenia żądania odwołania 

udzielonych zgód na przetwarzanie danych.  

7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Uczestnika konkursu narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne w przypadku zgłoszenia 

udziału w konkursie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.  


