
Projekt Kartki Wielkanocnej

Bielański Ośrodek Kultury
ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu

§1. Zasady ogólne

⦁ Celem konkursu jest możliwość pokazania własnej wizji, tradycji Świąt 
Wielkanocnych oraz nastroju świątecznego, podtrzymywanie tradycji 
własnoręcznego wykonywania kartek świątecznych, wspieranie 
rozwoju talentów i umiejętności plastycznych oraz rozbudzenie 
wrażliwości na sztukę, rozwój kreatywności i zdolności manualnych 
dzieci i młodzieży.          

⦁ Organizatorem konkursu jest Bielański Ośrodek Kultury ul. 
Goldoniego 1, Warszawa, Dział Promocji - tel. 22 834 65 47

⦁ Konkurs w trzech kategoriach wiekowych (6 - 9 lat, 10 -13 lat,  
14-18                lat) oceniać będzie zgodnie z kryteriami konkursu 
Komisja powołana przez Organizatora.

⦁ Komisja wybierze w każdej kategorii wiekowej 1 pracę zwycięską 
oraz po 2 wyróżnienia. Wybrane prace, po odpowiednim 
opracowaniu graficznym, staną się kartkami świątecznymi Bielańskiego 
Ośrodka Kultury i wraz z życzeniami będą wysyłane newsletterem oraz 
opublikowane na www, Facebooku i Instagramie BOK, BOK Filia 
Estrady     i Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska.      

⦁ Trzy wyróżnienia w każdej kategorii  przyznają użytkownicy 
Facebooka BOK poprzez głosowanie – nagroda publiczności

⦁ Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii na Facebooku 
BOK oraz na stronie www.bok-bielany.eu

§2. Warunki uczestnictwa

⦁ Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja regulaminu oraz 
wysłanie wraz z pracą konkursową karty zgłoszenia lub w przypadku 
osoby niepełnoletniej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego uczestnika.

⦁ Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i 
nazwisko oraz wiek autora, adres i telefon/e-mail opiekuna prawnego)          
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania 
nagrody. 

⦁ Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
⦁ Udział w konkursie jest bezpłatny i dozwolony dla każdej osoby 

uprawnionej do udziału.
⦁ Zgłoszenie jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia 

pracy na wszystkich polach eksploatacji związanych z promocją 
Bielańskiego Ośrodka Kultury.
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⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu           
w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.

⦁ Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili, w 
takiej samej formie, w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że 
odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały 
zgłoszenia.

⦁ Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

§3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

⦁ Praca konkursowa – ilustracja o tematyce świątecznej, wykonana              
w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie (np. malarstwo, 
grafika, kolaż bez technik komputerowych). 

      Format prac A5, A4.
      Opis pracy:
   Imię i nazwisko oraz wiek autora, adres / w przypadku osoby 

niepełnoletniej   telefon i e-mail rodziców.      . 
⦁ Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).
⦁ Prace plastyczne zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia                         

w następujących przypadkach:
⦁ zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub 

regulaminem, 
⦁ zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora 

lub osób trzecich,
⦁ zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obraźliwe,
⦁ prace w słabej rozdzielczości, które nie będą nadawały się do 

ponownego przetworzenia.

§4. Ocena prac konkursowych i nagrody według następujących kryteriów

⦁ jakość estetyczna projektu,
⦁ realizacja tematu przewodniego konkursu,
⦁ kreatywność wykonania.
⦁ zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

(profesjonalne materiały plastyczne, akcesoria dla plastyków znanych              
i renomowanych firm plastycznych).

§5. Terminy

⦁ Termin nadsyłania prac: do 17.03.2021 r., w dobrej rozdzielczości 
wraz z kartą zgłoszenia lub w przypadku osoby niepełnoletniej 
pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 
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uczestnika.
⦁ Głosowanie na Facebooku: 19.03.2021 r.
⦁ Ogłoszenie wyników: 23.03.2021 r. na stronie  www.bok-bielany.eu

§6. Wykorzystanie prac plastycznych zgłoszonych na Konkurs

⦁ Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu uczestnik udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1231) w zakresie 
następujących pól eksploatacji:

⦁ wykorzystania w całości lub części do realizacji przez Organizatora,
⦁ w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do 

liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich 
egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,

⦁ w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace 
utrwalono –  wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy,

⦁ w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony 
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, 
standardu i formatu,   a także publiczne udostępnianie pracy w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym,                  w szczególności w sieciach 
komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, 
emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,

⦁ w telewizjach lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim,
⦁ wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej                  

w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
⦁ wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach 

multimedialnych, w tym na stronie internetowej organizatora wraz                        
z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym elektronicznych, to jest: 
portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu 
ogólnopolskim, do udziału m. in. w konkursach i plebiscytach o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

⦁ wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,
⦁ wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, 

albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych 
materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest 
Organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach 
CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, 
banerach, bilboardach.

⦁ Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym 
właścicielem pracy przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących 
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przepisów prawa, jak również, że praca nie brała udziału w innych 
konkursach. 

⦁ Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania 
zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub 
całości oraz łączenia z innymi utworami.

⦁ Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi 
nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autora 
pracy.

§7. Klauzula informacyjna

⦁ Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
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 – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 
Nr 119, s.1) informujemy, że: 

⦁ Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 
RODO jest Bielański Ośrodek Kultury (BOK), Adres: BOK, ul. 
Goldoniego 1, 01-913 Warszawa tel.: 22 834 65 47 e-mail: 
sekretariat@bok-bielany.eu. 

⦁ Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich 
danych osobowych w zakresie działania BOK, a także przysługujących 
Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych w BOK - za pomocą adresu e-mail: iod@bok-
bielany.eu. 

⦁ Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BOK na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) i c) w celach: a) przeprowadzenia konkursu plastycznego 
na projekt Kartki Bożonarodzeniowej; b) marketingu działalności 
Bielańskiego Ośrodka Kultury. 

⦁ Twoje dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim 
świadczącym usługi na rzecz BOK, np. w związku z obsługą systemów 
informatycznych. 

⦁ Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

⦁ Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BOK przez okres 
niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej 
niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 
przepisach prawa. 

⦁ Przysługują Ci następujące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich 
danych, na podstawie art. 15 RODO; b) prawo do sprostowania swoich 
danych, na podstawie art. 16 RODO; c) prawo do usunięcia swoich 
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danych, na podstawie art. 17 RODO; d) prawo do ograniczenia 
przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO; e) prawo 
do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO; f) prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie 
art. 21 RODO.

⦁ Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

⦁ Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

⦁ Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do uczestniczenia w Konkursie na Projekt Kartki 
Bożonarodzeniowej.
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