
Regulamin Powiatowego Konkursu pt. ,,KARTKA URODZINOWA DLA CDT” 
 
I ORGANIZATOR: 
Centrum Działań Twórczych w Lubinie 
 
II WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Konkurs skierowany jest mieszkańców Powiatu Lubińskiego. 
2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach: 
• Kategoria I  - przedszkolaki i klasy „0” szkół podstawowych, 
• Kategoria II − klasy I-IV szkoły podstawowej, 
• Kategoria III – klasy V-VIII szkoły podstawowej, 
• Kategoria IV – młodzież i osoby dorosłe. 
3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę (format dowolny – maksymalny 20 x 15 cm, technika dowolna, 

płaska). 
4. Wyklucza się prace zbiorowe. 
5. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację: (wypisane drukowanymi literami) imię i nazwisko, 

klasa lub informację „młodzież/dorosły”, nr telefonu kontaktowego. 
6. Do każdej pracy musi zostać złożone Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Niedostarczenie Oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 
7. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do: 25.03.2022 r.  do 15 kwietnia 2022. Prace dostarczone 

po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
8. Prace należy dostarczyć na adres (osobiście lub przesyłką):   

Centrum Działań Twórczych 
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin 
 
III OCENA I NAGRODY: 

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i/lub wyróżnienia w każdej kategorii. 
2. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz samodzielność wykonania. 
3. Decyzje Jury są ostateczne. 
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.cdt.lubin.pl Organizator nie powiadamia 

indywidualnie o wynikach konkursu. 
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora. 
6. Laureaci powinni odebrać nagrody do dwóch tygodni od wyznaczonego terminu. Po tym terminie nagrody 

przechodzą na własność Organizatora. 
 
IV OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Działań Twórczych mające swoją siedzibę w Lubinie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 
6a, 59-300 Lubin; tel. 767 560 015; adres e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl 

2. W Centrum Działań Twórczych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 6a, 59-300 Lubin; tel. 767 560 015; adres e-mail: iod@cdt.lubin.pl 

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji Konkursu, przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z organizowanym 
wydarzeniem oraz w celu prowadzenia działań promujących działalność CDT w Lubinie, poprzez publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku 
osoby fizycznej w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Administratora danych www.cdt.lubin.pl,  a 
także w portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. W tym zakresie CDT w Lubinie przetwarza dane osobowe na podstawie art. 
6 ust. 1 ppkt a) RODO — zgody wyrażonej przez osobę fizyczną. 

4. Co do zasady CDT w Lubinie nie przekazuje danych osobowych odbiorcom. Wyjątkiem są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego. CDT w Lubinie może przekazywać również dane osobowe operatorom świadczącym usługi pocztowe w 
przypadku konieczności nawiązania kontaktu w formie tradycyjnej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. 

6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych takich jak nr telefonu będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 
CDT w Lubinie z daną osobą fizyczną. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją 

siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. 
 
V UWAGI KOŃCOWE: 

1. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych na konkurs. 
2. Prace mogą zostać zamieszczone na wystawie, portalu Facebook, stronie internetowej CDT w Lubinie.  
3. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.cdt.lubin.pl. 
4. Dostarczając pracę na konkurs, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora, akceptuje warunki 

Regulaminu. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy CDT (767 560 015, kontakt@cdt.lubin.pl). 
 

Serdeczne zapraszamy! 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Powiatowego Konkursu pt. ,,KARTKA URODZINOWA DLA CDT” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Powiatowego Konkursu pt. ,,KARTKA URODZINOWA DLA 

CDT” oraz akceptuję jego warunki. 

 

 

 

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

czytelny podpis składającej oświadczenie 

 

 

 

+ w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu 

 

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

imię i nazwisko uczestnika, w imieniu którego składane jest oświadczenie 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunków przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie 

mojego oraz mojego niepełnoletniego dziecka* wraz z imieniem i nazwiskiem:  
 

 

……………………………………………………………………………………............................. 
(imię i nazwisko) 

 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów do promocji działalności Centrum Działań Twórczych w Lubinie w ramach Konkursu pt. ,,KARTKA 

URODZINOWA DLA CDT”. 
 

Dane osobowe w postaci wizerunku zostaną upublicznione na: 

- stronie internetowej Centrum Działań Twórczych (www.cdt.lubin.pl) 

- w mediach społecznościowych (fanpage) prowadzonym Centrum Działań Twórczych w Lubinie - www.facebook.com/CDTwLubinie 

oraz www.instagram.com/cdt.lubin  
- na wystawie w siedzibie Centrum Działań Twórczych, 

- materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty, informatory, foldery, media lokalne) 
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompo-

zycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z 

tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka*, na potrzeby jak w oświadczeniu.  
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody udzielam w pełni świado-

mie/Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.  
 
* niepotrzebne skreślić  
 
 

___________________  
(data i czytelny podpis) 
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