
REGULAMIN KONKURSU 

„Cedynia na okrągło” 

§ 1 

Organizatorami konkursów odbywających się podczas  4. polsko-niemieckiego Festiwalu 

Cedynia na okrągło są: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, Gmina Cedynia, oraz 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.  
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW: 

1. W ramach festiwalu odbędą się cztery konkursy: 

a) dynia w sztuce – konkurs plastyczny 

b) największa dynia 

c) najdziwniejsza dynia 

d) potrawa z dyni – konkurs kulinarny 

- zgłoszenia indywidualne – od 6 do 101 lat 

- zgłoszenia grupowe – w kategoriach: 

 rodzina 

 klasa szkolna 

 grupa przedszkolna 

 stowarzyszenie 

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba/grupa, która dostarczy wypełnioną  
    i  podpisaną kartę zgłoszenia: 

- osobiście: Cedynia, pl. Wolności 4, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu  
tel.:  +48 91 414 41 31 

- mailowo na adres: sekretariat@ckcedynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 
września 2018 r. oraz dostarczy pracę konkursową do godziny 11.00 w dniu imprezy 
finałowej, która odbędzie się 29 września 2018 r., plac Wolności w Cedyni. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w trzech konkursach. W ramach danego konkursu     
uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (indywidualnie lub grupowo). 

https://poczta.o2.pl/d/


5. O zwycięstwie w poszczególnych konkursach zadecyduje specjalnie powołane jury, 
które oceni: 

- w konkursie dynia w sztuce – oryginalność wykorzystania dyni jako motywu i/lub 
tworzywa plastycznego, pomysłowość aranżacji, ogólny wyraz artystyczny, 

- w konkursie największa dynia oraz najdziwniejsza dynia – pojedyncze okazy, ich     
oryginalny kształt i kolor, 

- w konkursie na potrawę z dyni – oryginalność przepisu, smak, sposób prezentacji  
i podania, 

6. Na zwycięzców czekają nagrody. 

7. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas imprezy finałowej festiwalu. 

8. Po rozstrzygnięciu konkursów prace powinny zostać odebrane przez uczestników  
konkursów. 

§ 3 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (określane jako 
„RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) w celu 
przeprowadzenia konkursów i doręczenia nagrody.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 
reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, 
tel. 91 4144 131, e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Nieścioruk, tel. 600 017 434, e-
mail: info@michalniescioruk.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda osoby, której dane 
dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym 
osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego (przesłanie zgłoszenia), przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej 
danych osobowych. 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 



 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia konkursu i 
wręczenia/rozesłania nagród i ewentualnych sporów (30 dni po zakończeniu konkursu). 

 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestnictwa w konkursie. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą 
profilowane. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Zgłoszenie pracy do konkursów jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 
publikowanie przez Organizatorów fotografii prezentujących zgłoszone prace. 

2. Do konkursów mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw, w tym praw 
autorskich, osób trzecich. W razie gdyby Organizatorzy ponieśli jakąkolwiek szkodę 
związaną z roszczeniami osób trzecich w związku z nadesłanymi pracami, uczestnik 
konkursu zobowiązuje się pokryć w/w szkodę w całości. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Materiały reklamowo-promocyjne konkursów mają jedynie charakter informacyjny. 



2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania    
uczestników konkursu oraz osób trzecich. 

3. Informacji dodatkowych o konkursach udziela Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

4. Wszelkie spory związane z konkursami, których dotyczy niniejszy regulamin, 

rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. 

 

Andrzej Łazowski 

Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

 


