
 

 

II KONKURS  MAKRAMY „SZNURKIEM WYPLATANE” 

REGULAMIN 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, którego siedziba mieści się przy ul. Piłsudskiego 4, 

21-543 Konstantynów; tel.: (83) 341 50 03; gckkon@op.pl. 

2. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział wszystkie osoby pasjonujące się techniką makramy. 

3. Prace uczestników Konkursu będą ocenianie w następujących kategoriach: 

a) biżuteria i odzież (np. kolczyki, naszyjnik, torebka, pasek itp.), 

b) przedmioty użyteczności domowej (np. narzuta, półka, abażur, kwietnik, firanka, huśtawka, hamak itp.), 

c) ozdoba ścienna, 

oraz z rozróżnieniem wiekowym: 

a) dzieci do lat 13, 

b) młodzież i dorośli (od 14 lat), 

c) osoby z niepełnosprawnościami. 

 

II. CELE KONKURSU: 

 powrót do korzeni, gdyż makrama znana była już w starożytności, 

 propagowanie artystycznego rękodzieła jaką jest makrama, innymi słowy ozdoba wiązana, 

 pobudzenie aktywności twórczej, 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 

 zaprezentowanie swoich prac, często ukrywanych w szufladach, 

 promowanie nowych form spędzania wolnego czasu. 

 

III. ZASADY KONKURSU: 

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu jednego rękodzieła techniką makramy w wybranej kategorii. 

2. Tematyka prac oraz materiały użyte do tworzenia makramy są dowolne. 

3. Pracę Konkursową wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik 1) i zgodą na przetwarzanie danych (załącznik 2) 

należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 06.05.2022r. na adres:  

Gminne Centrum Kultury  

ul. Piłsudskiego 4 

21-543 Konstantynów. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z doręczeniem prac, nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku pracy  

w ramach niniejszego Konkursu. 

6. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu. 

7. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27.05.2022r., protokół pokonkursowy dostępny będzie na stronie 

Facebook GCK oraz wywieszony zostanie na drzwiach wejściowych do budynku GCK. 

9. Jeśli pozwoli sytuacja, uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest w dniu 05.06.2022r. podczas Pikniku 

Rodzinnego, o czym poinformujemy telefonicznie i poprzez media społecznościowe. 

10. Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród prace będzie można odebrać osobiście lub na życzenie autora, 

organizator wyśle je pocztą na koszt uczestnika. 

 

IV. NAGRODY: 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Konkursie oraz nagrodę rzeczową. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 



Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

w II Konkursie Makramy  

„Sznurkiem wyplatane” 
Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie 

 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………….…………………………… 
 

ADRES ZAMIESZKANIA (niezbędny w przypadku konieczności wysłania nagrody): 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

TELEFON: ………………………………………………………… 

E-MAIL (dobrowolnie): ……………………………………………….. 
 

KATEGORIA KONKURSOWA: 

biżuteria i odzież (np. kolczyki, naszyjnik, torebka, pasek itp.) 

przedmioty użyteczności domowej (np. narzuta, półka, abażur, kwietnik, 

firanka, huśtawka, hamak itp.) 

ozdoba ścienna 

 

KATEGORIA WIEKOWA: 
 dzieci do lat 13 

 młodzież i dorośli (od 14 lat) 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 
TYTYŁ PRACY: 

…………………………………………………………………… 
UWAGI: 

…………………………………………………………………… 
 

 

 

 …………………………                                   ………………………….. 
  Miejscowość, data                                                                              Czytelny podpis uczestnika/ Rodzica  

                                                                                                      lub opiekuna prawnego (w przypadku osób 

                                                                                                                            niepełnoletnich) 
  



                                                                                                                        Załącznik  2 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w rodzaju imienia i nazwiska, 

numeru telefonu, adresu zamieszkania w celu organizacji wydarzenia „II Konkursie Makramy „Sznurkiem 

wyplatane”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  

 

 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

W związku z organizacją wydarzenia II Konkursie Makramy „Sznurkiem wyplatane” w Gminnym Centrum Kultury 

w Konstantynowie oraz jego promowaniem, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka* w publikacjach na:  

- stronie internetowej,  

- portalach społecznościowych, tj. https://www.facebook.com/, https://www.youtube.com/, 

- wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

- gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

- gablotach i na tablicach ściennych, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona 

nieodpłatnie.  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

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

(data, czytelny podpis) 

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

(data, czytelny podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, reprezentowane przez 

Dyrektora (adres: ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów, telefon kontaktowy: 83 341 50 03; e-mail: gckkon@op.pl). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja II Konkursu Makramy „Sznurkiem wyplatane”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie 

danych jest dobrowolne. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5) Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w II Konkursie Makramy 

„Sznurkiem wyplatane”. 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci 

wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.  

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, 

przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji ww. konkursu oraz archiwizowania w zbiorach jednostki. 

8) Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10) W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu 

społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów 

Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń 

określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod 

warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na 

brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się 

dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż 

w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych w związku z Wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Data Protection 

Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (sygn. C - 311/18), którym 

dokonano unieważniania tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy stanowiącej podstawę przekazywania danych 

pomiędzy USA - UE. 

 

……………………………………………………………. 

(Data i czytelny podpis uczestnika/ Rodzica lub opiekuna  

Prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

mailto:gckkob@op.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl

