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REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU

NA MASKĘ TRADYCYJNĄ DZIADÓW ŚMIGUŚNYCH

1. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.
2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób indywidualnych, kultywujących tradycje Dziadów
Śmiguśnych na terenie Gminy Wiśniowa.

3. Celem konkursu jest:
- zachowanie i kultywowanie tradycji Wielkanocnych,
- zainteresowanie dorosłych, kultywujących tradycje dziadów śmiguśnych maską tradycyjną z

naturalnych materiałów,
- wytworzenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia starodawnych masek.

4. Uczestnicy zobowiązani są wykonać:
- maskę tradycyjną z papieru, słomy, skóry oraz innych naturalnych materiałów.

6. Jury oceniać będzie:
- zachowanie tradycji w tworzeniu masek z naturalnych materiałów,
- pomysłowość,
- estetykę wykonania.

7. Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć osobiście na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320, w dniu 06.04.2021 r.
w godz. 8.00 - 18.00.

8. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

- oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji
będą ostateczne,

- organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości nagród,
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2021 r.,
- wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej i portalu społecznościowym

Organizatorów.

9. Postanowienia końcowe

- niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,
- organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu,
- wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 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 osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w
Wiśniowej 320;32-412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokiswisniowa. pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko
- naukowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością GOKiS
Wiśniowa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwo dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału
w konkursach organizowanych przez GOKiS Wiśniowa.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


