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REGULAMIN 

„KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI  

W GMINIE MARCINOWICE” 

1. Organizatorem konkursu są Gmina Marcinowice oraz Centrum Kulturalno-

Biblioteczne w Marcinowicach 

2. Cele konkursu: 

 kultywowanie i popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych wśród mieszkańców 

Gminy Marcinowice 

 aktywizacja lokalnej społeczności 

 zachęta do dbania o poprawę estetyki otoczenia 

3. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec Gminy Marcinowice lub grupa osób 

zamieszkujących w budynku wielorodzinnym 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do organizatora lub przesłanie 

skanu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załączniki nr 1 

do niniejszego Regulaminu, do dnia 12.12.2021 r. na adres poczty elektronicznej 

centrum@marcinowice.pl 

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

domów jedno i wielorodzinnych, posesji i innych obiektów położonych na terenie 

Gminy Marcinowice. 

6. Ocena zgłoszonych dekoracji dokonywana będzie poprzez wizytację Komisji 

konkursowej w dniach 13-20.12.2021 r. 

7. O terminie wizytacji Komisji uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, zawierające 

maksymalnie jedną lokalizację. 

9. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 

23.12.2021 r. 

10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23.12.2021 r. na stronie 

www.centrum.marcinowice.pl, www.marcinowice.pl oraz na facebooku 

www.facebook.com/gminamarcinowice, www.facebook.com/ckbmarcinowice  
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12. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe: 

 I miejsce - nagroda o wartości 300 zł 

 II miejsce - nagroda o wartości 200 zł 

 III miejsce - nagroda o wartości 100 zł 

13. W związku z obowiązującymi przepisami RODO informujemy, że udział  

w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne  

w Marcinowicach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku  

w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia na stronie internetowej 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, Gminy Marcinowice oraz 

mediach społecznościowych powyższych Jednostek.  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 14 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach, ul. Tuwima 2, 

58-124 Marcinowice, e-mail: centrum@marcinowice.pl, tel. 74/ 85 85 226, wew. 28. reprezentowane przez Dyrektora. 

2) W Centrum Kultury w Marcinowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki  

e-mail: iodmdg@gmail.com lub pod numerem telefonu 74/ 85 85 226, wew. 28. 

3. Państwa dane zostały pozyskane od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości odbioru dziecka po odbytej wycieczce.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, a następnie protokolarnie zniszczone. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e, f ww. Rozporządzenia.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom takim jak: Urząd Gminy Marcinowice.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Administrator Danych Osobowych 

 

Akceptuję regulamin udziału w konkursie 

 

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

                       (data)                                                 (podpis) 
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Załącznik nr 1 w „Konkursie na najładniejszą świąteczną dekorację posesji” 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI  

W GMINIE MARCINOWICE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

 

1. Imię i nazwisko  

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

2. Numer telefonu 

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

3. Adres e-mail 

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

4. Miejsce/adres usytuowania zgłaszanej dekoracji bożonarodzeniowej 

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

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

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

 

 

 

 

 

 


