
REGULAMIN KONKURSU  

 art MIK 

…czyli sztuczki z muliną, igłą i kanwą 

 

I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie. 

II. CELE KONKURSU: 

 zapoznanie uczestników konkursu z techniką wykonania haftu krzyżykowego, 

 zmotywowanie dzieci do pracy rękodzielniczej poprzez zaproponowanie przyjaznych                         

i kolorowych wzorów oraz kompletnych pakietów, 

 ukazanie ciekawej formy spędzenia czasu wolnego zapewniającej relaks, wyciszenie                          

i skupienie, 

 zachęcenie do indywidualnej pracy manualnej, kreatywności i rozwoju nowych pasji, 

 ukazanie etnodizajnu jako nurtu we współczesnej kulturze i możliwości użycia haftu jako 

oryginalnego elementu zdobniczego odzieży, plecaków itp. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat z terenu gminy Kwidzyn oraz 

zainteresowanych udziałem mieszkańców Kwidzyna. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy rękodzielniczej na podstawie załączonego wzoru 

graficznego techniką haftu krzyżykowego w terminie od 23 marca do 23 kwietnia 2021 r. 

3. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pakiet potrzeby do wykonania haftu zawierający: krótki 

kurs haftu krzyżykowego, kanwę, mulinę, wzór graficzny oraz bezpieczną igłę. Pakiety 

rozdawane są bezpłatnie. 

4. Pakiety dostępne są w miejscach wyznaczonych przez organizatora: Bibliotece Publicznej 

Gminy Kwidzyn i wszystkich jej filiach, biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie przy ul. 

Grudziądzkiej 30. Istnieje możliwość dostarczenia pakietów osobom mającym problem z 

dotarciem do w/w punktów, po kontakcie telefonicznym do biura GOK w Kwidzynie (nr tel. 

55 275 94 70). 

5. Każdy uczestnik może przesłać na adres e- mail pracę w trakcie jej wykonywania oraz już 

wykonaną. Zdjęcia należy wysłać na adres: ola@gokkwidzyn.pl, podając imię i nazwisko 

dziecka, wiek, miejscowość oraz kontakt do opiekuna (adres e- mail, nr tel.) do 23 kwietnia 

2021 r. W przypadku dużego zainteresowania konkursem lub zaistnienia innych ważnych 

okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłanych prac. 

6. Przesłanie na podany w pkt. 5 adres email danych osobowych, w tym wizerunek widoczny na 

zdjęciu, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich przetwarzanie przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a  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 (ogólne 

rozporządzenie o ochrony danych). 

7. Informujemy, że przesłanie zdjęć zawierających zarejestrowaną pracę konkursową i/lub 

wizerunek uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie i 

rozpowszechnianie tego wizerunku, umieszczanie zdjęć zawierających ten wizerunek, a także 

z nieodpłatnym umieszczaniem i publikowaniem prac, na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kwidzynie (dalej GOK), stronie internetowej Gminy Kwidzyn, w Kwartalniku 

Gminy Kwidzyn, profilach internetowych zarządzanych przez GOK, jak np. Facebook, Google 

dokumenty i inne oraz w mediach w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o 
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organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Kwidzynie, promocji Gminy Kwidzyn oraz promocji osiągnięć uczestników. 

8. Wszystkie nadesłane zdjęcia prac zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie (dalej GOK), stronie internetowej Gminy Kwidzyn, w 

Kwartalniku Gminy Kwidzyn, profilach internetowych zarządzanych przez GOK, jak np. 

Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach. 

9. Zdjęcia zawierające wizerunki zwycięzców konkursu oraz ich prac konkursowych zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie (dalej GOK), 

stronie internetowej Gminy Kwidzyn, w Kwartalniku Gminy Kwidzyn, profilach internetowych 

zarządzanych przez GOK, jak np. Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach. 

10. Udział w konkursie „artMIK” oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla rodziców (lub opiekunów prawnych) dzieci 

biorących udział w konkursie  

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, 

ul. Długa 5, 82 - 500 Kwidzyn, adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (zwany 

dalej GOK). 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie przez Administratora 

konkursu RĘKODZIELNICZEGO PRACOWNI HAFTU ARTYSTYCZNEGO W PASTWIE „artMIK …czyli sztuczki 

z muliną, igłą i kanwą”. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub danych osobowych dziecka w jednym lub 

większej liczbie określonych celów. 

RODO - ROZPORZĄDZENIE 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). 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane 

osobowe zostały zebrane. 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Odbiorcami danych osobowych podanych w karcie informacyjnej mogą być podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Jak długo przechowujemy dane? 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych, lub do czasu wycofania zgody. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także, w przypadku wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

prawo do przenoszenia danych, o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają. Ponadto przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – 

ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody 

należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania 



swoich danych osobowych należy dokładnie  wskazać, których treści zmiany te mają dotyczyć. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 

wynikające z  przepisów prawa. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania 

m. in. wizerunku dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze 

strony internetowej GOK, Gminy Kwidzyn, wewnętrznych materiałów, profili internetowych. Nie 

będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek, a także Kwartalnika Gminy 

Kwidzyn. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie 

RĘKODZIELNICZYM PRACOWNI HAFTU ARTYSTYCZNEGO W PASTWIE „artMIK …czyli sztuczki z muliną, 

igłą i kanwą”. Nie podanie danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału 

w ww. konkursie i odrzuceniem zgłoszenia przez Organizatora, tj. GOK. 

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? 

Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych. 

Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 

Adres email: biuro@gokkwidzyn.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE: 

Organizator planuje wystawę wykonanych prac. W związku z tym prosimy o dostarczanie wykonanych 

haftów do miejsc poboru pakietów, bezpośrednio do organizatora lub w razie trudności                                     

z dostarczeniem zalecamy kontakt telefoniczny z biurem GOK w Kwidzynie. 

 

Mając na uwadze realne zagrożenie koronawirusem SARS – COV2, w trosce o bezpieczeństwo                   

i zdrowie naszych dzieci,  termin i miejsce wręczenia nagród dla wszystkich uczestników konkursu, 

którzy nadeślą zdjęcia wykonanych prac, zostanie podany do wiadomości telefonicznie                              

w późniejszym terminie. 

 

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.gokkwidzyn.pl oraz fb GOK w Kwidzynie.  

Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować na adres e-mail: kasia@gokkwidzyn.pl.  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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