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REGULAMIN  

KONKURSU NA EKOLOGICZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ 

Kwiecień 2022 r.  
 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator:  

Kępiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Kępnie, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno - zwany dalej 
Organizatorem. 

 

II. Cele konkursu:  

1. Rozwój świadomości ekologicznej. 
2. Aktywizacja mieszkańców gminy.  
3. Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej.  
4. Rozwój zdolności artystycznych i kreatywności. 
5. Propagowanie proekologicznych działań mających na celu prawidłową segregację odpadów. 
6. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie recyklingu i odzysku. 

 

III. Opis konkursu:  

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

2. Przedmiotem Konkursu są ekologiczne kartki wielkanocne, wykonywane z surowców 

wtórnych. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu Kępińskiego.  

4. Przyjmowanie prac konkursowych: do 04.04.2022 r. do godziny 12:00. 

5. Prace konkursowe należy dostarczać do siedziby Kępińskiego Ośrodka Kultury,  

ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

6. Prace będzie można zobaczyć na wystawie organizowanej w siedzibie Kępińskiego Ośrodka 

Kultury w dniach od 05.04.2022 r. – 07.04.2022 r. 

7. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na Facebooku i stronie internetowej. 

 

IV. Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie 

ich rodzin.  

3. Praca musi zostać wykonana samodzielnie. 

4. Do wykonania pracy muszą być użyte materiały ekologiczne. 

5. Kartka powinna być wykonana na sztywnym papierze w formacie pocztówkowym 

(pojedyncza lub składana). 

6. Komisja konkursowa oceni prace uwzględniając m.in. kreatywność, estetykę wykonania. 

7. Kartki biorące udział w Konkursie stają się własnością Organizatora. 
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V. Termin i warunki nadsyłania zgłoszeń:  

1. Komplet dokumentów Konkursowych tj. Kartka Wielkanocna, Karta zgłoszenia i podpisany 

Regulamin należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Kępińskiego Ośrodka Kultury,  

ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

2. Termin dostarczana kompletu dokumentów konkursowych (Kartka Wielkanocna, Karta 

zgłoszenia, Regulamin, oraz pracę) upływa dnia 04.04 2022 r. o godzinie 12:00. 
3. Kartkę Wielkanocną należy na ostatniej stronie podpisać według następującego wzoru:  

,,Pracę wykonał/-ła: Imię i Nazwisko”. 
4. Karta zgłoszenia musi być wypełniona czytelnie, aby nie powodować powstania 

jakichkolwiek wątpliwości. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenia, które są 

niekompletnie wypełnione bądź nieczytelne. 

VI. Komisja Konkursowa 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową.  

2. Wszystkie przyniesione prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

VII. Nagrody:  

1. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone (nagrody rzeczowe). 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie.  

4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o czy laureaci 

zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.  

5.  Laureaci zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.  

6.  Nagrody, które nie zostaną odebrane we wskazanym terminie przepadają i przechodzą na 

własność Organizatora 

 VIII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.kok.kepno.pl  

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji uczestników w 

przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.  

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku 

braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków 
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związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24.03.2022 roku.  

7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

 

 

 IX. RODO Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Migawka z Kępna” jest p.o. Dyrektora Kępińskiego 

Ośrodka Kultury w Kępnie, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5,  

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji konkursu „Test wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym”, organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury.  

3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego lub dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych. 

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgodny na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i jego 

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 

filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych 

elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 

Administratora, w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 

informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie 

jest dozwolone.  

4. Wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy 

przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności 

prawo do wynagrodzenia.  

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w Kępińskim Ośrodku Kultury oraz 

na stronie internetowej: http://kok-kepno.org, http://kok-kepno.bip.net.pl. 

 

 

p.o. Dyrektora  

Kępińskiego Ośrodka Kultury  

         /-/ Dariusz Leśniarek 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am i akceptuję treść niniejszego Regulaminu  

Podpis opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego lub pełnoletniego uczestnika: 

 

 .......................................................................................... 

http://kok-kepno.bip.net.pl/

