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REGULAMIN KONKURSU PN.  

"NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA DEKORACJA POSESJI  

NA TERENIE GMINY GRÓDEK 2020/2021” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy  

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.  

 

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gródek.  

 

3. Cel konkursu: 

a. Wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej w obrębie całej posesji; 

b. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Gródek w okresie świąt Bożego Narodzenia; 

c. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu podkreślenie 

radosnego nastroju w okresie świąteczno-noworocznym; 

d. Usatysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów estetycznych gminy; 

e. Inspirowanie mieszkańców gminy do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia poprzez 

dekorowanie swoich posesji oświetleniem świątecznym. 

  

4. Uczestnicy i tryb zgłaszania posesji do konkursu: 

a. Do konkursu przystąpić może każdy mieszkaniec Gminy, bądź grupa zamieszkująca w budynku 

wielorodzinnym oraz świetlice wiejskie. 

b. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia (załącznik nr 1) świątecznej dekoracji 

posesji do konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych (załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 11 stycznia 2021 roku. 

c. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. 

d. Karty zgłoszeniowe są dostępne w Gminnym Centrum Kultury w Gródku oraz na stronie internetowej 

www.gckgrodek.pl 

e. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Gródku w godzinach jego pracy. 

f. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na oględziny zgłoszonej dekoracji. 

g. O oględzinach posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

h. W konkursie nie mogą brać udziału posesje pracowników organizatora konkursu  

ani członków komisji konkursowej, a także przez 3 kolejne edycje konkursu posesje, które zajęły I miejsce. 

 

4.`Warunki przeprowadzenia konkursu. 

 

a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu jeżeli nie nastąpi 

wpływ do Gminnego Centrum Kultury co najmniej 4 pisemnych zgłoszeń od uczestników konkursu.                                                                                                                                                       

b. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Gminnego 

Centrum Kultury po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie. 

c. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia konkursu podejmuje 

Komisja Konkursowa 

 

5. Kryteria oceny: 

                  

a. Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji; 

b. Iluminacje świąteczne rozświetlające ogród.. 
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c. Iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków.  

d. Nawiązanie do tradycji świąteczno - noworocznej 

e. Walory estetyczne 

f.  Oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji 

g. Harmonia z otoczeniem 

  

     6. Komisja konkursowa  

  

a. Komisję powołuje Dyrektor GCK w której skład wchodzi 5 osób.                                           

b. Oceny posesji dokonywać będzie Komisja konkursowa w składzie minimum 4 osób. 

c. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych. 

d. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 
7. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

a. Każdy uczestników zostanie powiadomiony telefonicznie o rozstrzygnięciu. 

b. Wyniki konkursu wraz dokumentacją fotograficzną zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora, portalu społecznościowym Facebook oraz w miesięczniku „Wiadomości Gródeckie – 

Haradockija Nawiny”. 

 

8. Dane osobowe 

 

1) Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. 

Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl; 

3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email (adres 

email): iod@aae.com.pl; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji usług lub zawarcia umowy. 

 

9. Więcej informacji 

Dodatkowe informacje o konkursie udziela Radosław Kulesza w siedzibie Organizatora, a także mailowo 

rkulesza@gckgrodek.pl. 

 

 

 

 

/-/ Magdalena Łotysz 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

w Gródku 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu pn. 

„ Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji na terenie Gminy Gródek 2020/2021” 

 

 

 

…………………………………………………………….  

Imię i nazwisko zgłaszającego 

 

…………………………………………………………...  

Dokładny adres  

 

………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE PN. 

"NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA DEKORACJA POSESJI NA TERENIE GMINY GRÓDEK 

2020/2021” 

 

 

 Ja, niżej podpisany(a) zgłaszam udział swojej posesji w ww. konkursie  

i jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin konkursu, który akceptuję w całości. Jednocześnie zobowiązuję 

się stworzyć komisji konkursowej możliwość obejrzenia posesji w celu jej oceny w czasie trwania konkursu.  

 

 

 

 

 

 

     

Gródek, dnia ………………….                                ………………………………………..………  

                                                                                     Podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu pn. 

„ Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji na terenie Gminy Gródek 2020/2021 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z uczestnictwem w konkursie pn.  

"Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji na terenie Gminy Gródek 2020/2021” 

 

 

 

..………………………….………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

Gródek, dn. ……………………. 

TAK 
Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer 

telefonu), w celu poprawnego przebiegu Konkursu pn. Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji 

na terenie Gminy Gródek 2020/2021, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą 

przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. 
NIE 

Prosimy zaznaczyć kółkiem „TAK” lub „NIE”. 

 

 

.…………………………………………….……………. 

Data i podpis 

________________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

❖ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. 

Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl; 

❖ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email (adres 

email): iod@aae.com.pl; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

❖ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

❖ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

❖ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

❖ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji usług lub zawarcia umowy. 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 

 

.…………………………………………….……………. 

Data i podpis 


