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I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKIS). 

II. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej PALMY WIELKANOCNEJ, która swoim 

charakterem nawiązuje do Świąt Wielkanocnych. 

III. CELE KONKURSU 

1. Zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. 

2. Doskonalenie umiejętności artystycznych. 

3. Popularyzacja kultury i tradycji regionalnej, narodowej wśród mieszkańców Oleśnicy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych: 

GRUPA I: Szkoła podstawowa - klasy I – III 

GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy IV – VI 

GRUPA III: Szkoła podstawowa  – klasy VII-VIII 

GRUPA IV: Szkoły ponadpodstawowe i Dorośli 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

V. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSÓW 

1. Uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, zgodne z tematem konkursu 

wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (papier, drewno, styropian, itd.). 

2. Praca musi zostać w całości stworzona przez autora – nie może zawierać fragmentów prac innych 

autorów. 

3. Uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie jedną pracę konkursową. 

4. Oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do regionalnej, narodowej i 

europejskiej tradycji Świąt Wielkanocnych. 

5. Maksymalna wysokość i szerokość pracy – 200 cm. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty, itd., do biura 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.  

Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej wewnątrz 

wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun 

prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.  



Na kopercie należy umieścić wyłącznie informację dotyczącą kategorii wiekowej oraz hasło lub symbol, 

którym oznaczona będzie również praca konkursowa (należy przytwierdzić do jajka symbol taki jak na 

kopercie). 

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

VI. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Prace konkursowe można składać do 31 marca 2023 r. włącznie (liczy się data faktycznego 

doręczenia przesyłki). 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 05 kwietnia 2023 r. i opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.mokis.info i w mediach społecznościowych. 

3. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

4. Zwycięskie i wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Miejskim 

Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnicy, a zdjęcia ww. prac zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych. 

5. Prace konkursowe należy odebrać w terminie od 24.04.2023 do 05.05.2023. Jeżeli prace po 

wskazanym terminie nie zostaną odebrane przez uczestników konkursu, MOKIS zniszczy prace 

komisyjnie. 

VII. NAGRODY 

Nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł, 100 

zł, 75 zł. 

Organizator może przyznać nagrody dodatkowe. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej w czasie i przestrzeni niewyłącznej licencji do pracy na następujących polach 

eksploatacji: a) utrwalanie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 

b) zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi 

niezależnie od ilości egzemplarzy, c) wprowadzenie do pamięci komputera, d) wykorzystanie w 

utworach audiowizualnych, multimedialnych, e) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, 

portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) i w sieci internet, f) rozpowszechnianie w taki 

sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, g) 

publiczne wyświetlanie, h) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych i 

terytorialnych, i) wydawanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych 

(np. albumy, katalogi, leksykony, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w 

wydaniach z utworami innych podmiotów, j) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu 

technik graficznych, zmiany barw lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych 

elementów, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany; k) rozpowszechnianie w 

całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów 

reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, 

audialnych, multimedialnych, l) wykorzystanie w całości lub dowolnych fragmentach w innym utworze, 

w szczególności w utworze zależnym, na każdym z pól eksploatacji określonych w pkt. a) – l). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz ewentualnego odwołania 

konkursu bez podania przyczyny. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 



Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie do konkursu/Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych / mojego dziecka przez Organizatora 

konkursu „PALMA WIELKANOCNA” w celu umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez 

Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. 

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

(imię, nazwisko uczestnika konkursu i opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) 

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

(dane kontaktowe uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników nieletnich: adres 

zamieszkania, e-mail, telefon uczestnika/opiekuna prawnego) 

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

podpis pełnoletniego uczestnika/ opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 

56-400 Oleśnica ul. J. Kochanowskiego 4 reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314-

22-03, adres e-mail: sekretariat@mokis.info Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta 

Majcher adres email: meksoft@vp.pl. 

2. Celem zbierania danych jest organizacja Konkursu i realizacja działań statutowych instytucji. Dane 

osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu 

(w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłaszania jego wyników, 

wydania nagrody, oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) a także w celach archiwizacyjnych 

i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Przetwarzanie przez Organizatora podanych w Zgłoszeniu do konkursu danych osobowych jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie 

Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim 

udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów. 

4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator 

nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 

których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 



administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 

6. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 

(na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 - Protokół wręczenia nagród 

Imię i nazwisko laureata .................................................................. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego laureata niepełnoletniego*: 

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

Adres: .................................................................................................................................................. 

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

Wartość nagrody: 

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

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

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

Niniejszym kwituje przekazanie przyznanej nagrody: 

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

(podpis pracownika MOKiS) 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że: 

- wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są 

przekazane w dobrej wierze, 

- spełniam i akceptuje wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie konkursu ,,PALMA 

WIELANOCNA” 

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

data, miejscowość podpis laureata pełnoletniego/rodzica laureata* 


