
R E G U L A M I N 

KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK SOBÓTKOWY 2019 

 

1. Postanowienia ogólne: 
- Organizatorem konkursu na najładniejszy WIANEK SOBÓTKOWY jest 

Miejski Dom Kultury w Turku, ul. Kościuszki 13,  tel. 63 280 00 20, email: 

mdk@turek.net.pl. 

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie wianka sobótkowego, nawiązującego 

do tradycji słowiańskich związanych z Nocą Sobótkową. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 
Kategoria amatorska 

- zgłoszenia indywidualne mieszkańców miasta Turku, stowarzyszenia 

            Kategoria profesjonalistów 

- kwiaciarnie z miasta Turku 

 

     3.  Zasady organizacyjne konkursu: 
- wianek powinien być wykonany z kwitnących kwiatów polnych i ogrodowych, 

gałązek liści i ziół. Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały 

udziału w konkursie, 

- wianek należy umieścić na stelażu z umocowaną wewnątrz świecą, 

- Praca powinna zawierać informację: imię i nazwisko autora/autorki, wiek 

(dotyczy zgłoszeń indywidualnych),  

Kwiaciarnie z miasta Turku pragnące wziąć udział w konkursie powinny 

dostarczyć kartę zgłoszenia do dnia 14 czerwca br., 

- wianek należy dostarczyć w dniu 23 czerwca w godz. od 15.00 do 16.30, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej, 

                  -     w przypadku zbyt małej ilości uczestników (kategoria kwiaciarnie) konkurs   

                        zostaje nierozstrzygnięty. 
      

4.  Komisja konkursowa: 
- Komisja wyłoni laureatów podczas trwania konkursu na najładniejszy Wianek 

Sobótkowy w dniu 23 czerwca br. 

- pod uwagę będą brane: pomysł, nawiązanie do tradycji, kolorystyka, dobór 

materiału, wkład pracy. 

 

5. Nagrody: 
- wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas trwania DNI MIASTA 

i GMINY TUREK w dniu 23 czerwca br. na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, ul. Armii Krajowej o godz. 17.15 

 

6. Postanowienia końcowe: 
- udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, 

- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz 

jego pracy w relacjach z przebiegu imprezy w środkach masowego przekazu. 

- Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą 

prezentowane podczas trwania DNI MIASTA i GMINY TUREK, jak również 

na stronie www.mdk.turek.pl 

mailto:mdk@turek.net.pl


7. Informacje dotyczące przetwarzania 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 − informuję, że:  

Administratorem podanych przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest: 

Miejski Dom Kultury, ul. Kościuszki 13, 62-700 Turek. 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@mdk.turek.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz w mediach w związku 

z promocją działalności organizowanych DNI MIASTA i GMINY TUREK, a także w celach 

archiwizacyjnych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie 

z art. 6 lit. a. RODO. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród, dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi współpracujemy 

w zakresie obsługi informatycznej. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz w pozostałym zakresie do czasu cofnięcia zgody. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

uniemożliwi zarejestrowanie Uczestnika do Konkursu, czy też powiadomienie laureatów 

o przyznaniu nagród. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK SOBÓTKOWY 

 
1. Nazwa kwiaciarni, stowarzyszenia (adres, telefon) lub zgłoszenie indywidualne (adres, 

telefon)* 

 

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

 

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

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu na najładniejszy WIANEK 

SOBÓTKOWY, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Turku i akceptuję jego 

wszystkie warunki. 

 

Oświadczam, iż niniejsze zgłoszenie jest zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu zgodnie z powyższym zgłoszeniem i Regulaminem. 

 

 

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

                                                                                         /data i podpis/ 

 

     Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury 

     w Turku, ul. Kościuszki 13 do dnia 14 czerwca 2019 r. 

     email mdk@turek.net.pl 

 
*Dotyczy pkt. 1 – niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Zgoda Uczestnika Konkursu na przetwarzanie i publikację  

danych osobowych 
 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia 

i nazwiska oraz wizerunku  w związku z udziałem w Konkursie na najładniejszy WIANEK 

SOBÓTKOWY, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i nagrań w mediach takich jak: Internet, prasa, telewizja, 

gazetka, w celu promowania działalności Miejskiego Domu Kultury w Turku. 

 

 

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

                                                                                         /data i podpis/ 


