
Regulamin Konkursu 

 „Najpiękniejszy kwiatowy kapelusz”

pod honorowym patronatem 

Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin  określa  zasady  udziału  w  Konkursie  „Najpiękniejszy  kwiatowy

kapelusz”,  zwanym  dalej  „Konkursem”,  a  także  określa  prawa  i  obowiązki

uczestników. 

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Centrum  Kultury  Gminy  Kutno  z  siedzibą  

w Leszczynku nr 49 a, 99-300 Kutno.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób bez limitu wieku.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 26 czerwca 2021 roku w godzinach od

16:00 do 18:00 zgłosić pracę konkursową.

6. Wszystkie  osoby  uczestniczące  w  Konkursie  mają  obowiązek  zapoznania  się  

z niniejszym regulaminem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie

zmian na stronie www.ckgk.pl, a także do przerwania Konkursu w uzasadnionych

przypadkach. 

II. Cele konkursu

1. Rozwijanie wyobraźni inspirowanej pięknem otaczającego świata.

2. Czerpanie radości z własnych działań twórczych.

3. Prezentacja  rękodzieła  jako  formy  wyrazu  artystycznego  i  wrażliwości

estetycznej. 

4. Promocja zabytkowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Leszczynku.



III.  Czas trwania

1. Konkurs trwa od 26 czerwca 2021 r. 7 lipca  2021 r.

2. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w dniu 26 czerwca 2021 r. w godzinach od

16:00 do 18:00 w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kutno.

3. Ocena prac prowadzona będzie na profilu instytucji na portalu społecznościowym

Facebook w okresie od 28 czerwca 2021 r. od godz. 15:00 do 4 lipca 2021 r. do

godz. 23.59.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 lipca 2021 roku do godziny 16.00.

IV. Tematyka

1. Tematem Konkursu jest wykonanie kwiatowej dekoracji kapelusza.

V. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, nie obowiązuje limit wieku.

VI.  Warunki Konkursu 

1. Do udziału w Konkursie prace zgłaszać mogą osoby indywidualne lub rodziny. 

2. Technika  wykonania  prac:  dekoracja  kapelusza  z  wykorzystaniem  kwiatów

ciętych lub polnych. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 26 czerwca 2021 roku w godzinach od

16:00 do 18:00 dostarczyć pracę konkursową  do siedziby Centrum Kultury Gminy

Kutno mieszczącej się pod adresem 99-300 Kutno, Leszczynek 49a  wraz z kartą

zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia dla osób niepełnoletnich stanowi załącznik nr

1, dla osób pełnoletnich załącznik nr 2.

4. Organizator powiadomi Laureatów drogą mailową lub telefonicznie. 



VII. Nagrody

1. Dla trzech najładniej udekorowanych kapeluszy ustanawia się nagrody rzeczowe

oraz dyplomy.

2.  Nagrody  przyznawane  są  według  liczby  uzyskanych  reakcji  pod  zdjęciem

zgłoszonej  pracy  konkursowej.  Za  pozytywne  reakcje  uznaje  się:  like,  serce,

przytulone serce.

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej fotografii otrzyma jednakową liczbę reakcji,  

o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje Patron Honorowy Wójt Gminy Kutno

Justyna Jasińska. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają

wyróżnienia. Za wyróżnienia przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

VIII. Ocena prac konkursowych

1. Ocena prac konkursowych odbywa się na profilu Centrum Kultury Gminy Kutno na

portalu społecznościowym Facebook. 

2. Zwyciężają prace, które otrzymają najwięcej pozytywnych reakcji.

3. Głosowanie  prowadzone będzie od 28 czerwca 2021 r. od godz. 15:00 do 4 lipca

2021 r. do godz. 23.59.

IX. Prawa autorskie 

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  zgłoszonych  prac

konkursowych w celach promocyjnych Centrum Kultury Gminy Kutno. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  opublikowania  nagrodzonych  prac

konkursowych  w  całości  lub  we  fragmentach,  w  materiałach  prasowych,  

w Internecie lub w inny sposób. 



3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  nagrodzonych  prac,  

w  portalach  internetowych,  a  także  gazetach  i  czasopismach,  które  objęły

patronat nad konkursem. 

4. Uczestnik Konkursu przez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu udziela na

rzecz  Centrum  Kultury  Gminy  Kutno  nieodpłatnej  i  niewyłącznej  licencji  do

korzystania  ze  zgłoszonych  prac  konkursowych,  w  ramach  wystawy

pokonkursowej, w portalach internetowych, a także gazetach i czasopismach.

5. Z chwilą wybrania zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej Uczestnik udziela

na  rzecz  Centrum  Kultury  Gminy  Kutno  nieodpłatnej  i  niewyłącznej  licencji  do

korzystania  ze  zwycięskich  prac  konkursowych,   przez  czas  nieokreślony  bez

ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących: 

1)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  –  wytwarzanie  dowolną  techniką

nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną,

audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzenie do

obrotu,  użyczenie  lub  najem,  wprowadzanie  do  pamięci  komputera,  przesyłanie  za

pomocą sieci multimedialnej (Internet);

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,

wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  w  tym  w  sieci  Internet,  

a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

XI. Postanowienia końcowe 

1. Informacje  podane  przez  Zgłaszającego  w  formularzu  zgłoszeniowym  mogą

zostać umieszczone w materiałach promocyjnych Konkursu. 

2. Wszelkie  informacje  dotyczące  Konkursu  można  uzyskać  w  Centrum  Kultury

Gminy  Kutno,  Leszczynek  49a,  99-300  Kutno,  tel.  24  363  48  45,  e-mail:



sekretariat@ckgk.pl.

Załącznik 1.

OŚWIADCZENIE  

rodziców / opiekunów prawnych

Ja niżej podpisany/a …………………………… ……...................jako rodzic/opiekun prawny

dziecka………………………………………………………………………........................................

imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, do której dziecko uczęszcza

będącego  autorem  pracy  konkursowej  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  
Konkursu   „Najpiękniejszy kwiatowy kapelusz” organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kutno  
i wyrażam zgodę na udział dziecka w tym konkursie.

Godząc się na udział dziecka w konkursie wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka podanych na metryczce
dołączonej do fotografii (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza) oraz moich danych
osobowych  (imienia  i  nazwiska)  powiązanych  z  danymi  dziecka  w  celach  wynikających  z  organizacji
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
2.  nieodpłatne  wykorzystanie,  prezentowanie  i  wielokrotne  rozpowszechnianie  przez  organizatorów
wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas  wręczenia nagród laureatom  Konkursu  „Najpiękniejszy
kwiatowy kapelusz” na:
- stronach internetowych TAK/NIE*
- profilach na portalach społecznościowych Organizatorów i patronów konkursu, a także innych instytucji
(w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu TAK/NIE*

…………………………                                           … …………………………………..................
   miejscowość i data         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

* właściwe zaznaczyć

Jednocześnie oświadczam, że udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie pracy konkursowej dziecka na następujących polach
eksploatacji:  zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką,  w  tym  światłoczułą  i  cyfrową  techniką zapisu
komputerowego,  drukarską,  wideo,  publiczne  odtwarzanie,  wystawianie,  nadawanie,  reemitowanie,



publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  
w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatorów.

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

   miejscowość i data         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Ja, niżej podpisany, jako rodzic/ opiekun prawny dziecka …………………………biorącego 

udział w  Konkursie „Najpiękniejszy kwiatowy kapelusz”  oświadczam, że zapoznałem 

(-am) się z poniższą klauzulą informacyjną:

1. Administratorem danych osobowych Pani/a dziecka jest Centrum Kultury Gminy Kutno
(99-300 Kutno, Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45).

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można kontaktować się
drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl  .

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  lit.  a,  art.  8  ust.  1.  RODO  
w  celu  organizacji,  promocji   oraz  wyłonienia  zwycięzców  Konkursu  „Najpiękniejszy
kwiatowy kapelusz”.

4. Dane  uczestników  konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  
i  promocji  konkursu  oraz  przez  okres  wynikający  z  obowiązku  sprawozdawczego  
i archiwizacji dokumentów.

5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
środków finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników oraz uprawnione
podmioty realizujące zadania Administratora związane z organizowanym konkursem.

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  
w formie profilowania.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania.

9. Skorzystanie  z  prawa  cofnięcia  zgody  nie  ma  wpływu na  przetwarzanie,  które  miało
miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi  do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

.
 ………………………… …..…………………………………………………

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka



Załącznik 2.

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany/a …………………………… ……..........................................................................

imię i nazwisko

będąc  autorem  pracy  konkursowej  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  
Konkursu „Najpiękniejszy kwiatowy kapelusz” organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kutno.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych podanych na metryczce dołączonej do
fotografii  (imienia, nazwiska) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
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).
2.  nieodpłatne  wykorzystanie,  prezentowanie  i  wielokrotne  rozpowszechnianie  przez  organizatorów
mojego  wizerunku  utrwalonego  podczas  wręczenia  nagród  laureatom   Konkursu  „Najpiękniejszy
kwiatowy kapelusz””  na:
- stronach internetowych TAK/NIE*
- profilach na portalach społecznościowych Organizatorów i patronów konkursu, a także innych instytucji
(w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu TAK/NIE*

…………………………                                           … …………………………………..................
   miejscowość i data         czytelny podpis

* właściwe zaznaczyć

Jednocześnie oświadczam, że udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej mojego autorstwa na
następujących  polach  eksploatacji:  zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką,  w  tym  światłoczułą  
i  cyfrową  techniką zapisu  komputerowego,  drukarską,  wideo,  publiczne  odtwarzanie,  wystawianie,
nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatorów.

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

   miejscowość i data         czytelny podpis



Ja, niżej podpisany, biorący udział w  Konkursie „Najpiękniejszy kwiatowy kapelusz” 

oświadczam, że zapoznałem (-am) się z poniższą klauzulą informacyjną:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Kutno (99-300 Kutno,
Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45).

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można kontaktować się
drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl  .

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust  1.  RODO  
w  celu  organizacji,  promocji   oraz  wyłonienia  zwycięzców  Konkursu  „Najpiękniejszy
kwiatowy kapelusz”.

4. Dane  uczestników  konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  
i  promocji  konkursu  oraz  przez  okres  wynikający  z  obowiązku  sprawozdawczego  
i archiwizacji dokumentów.

5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
środków finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników oraz uprawnione
podmioty realizujące zadania Administratora związane z organizowanym konkursem.

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  
w formie profilowania.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania.

9. Skorzystanie  z  prawa  cofnięcia  zgody  nie  ma  wpływu na  przetwarzanie,  które  miało
miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi  do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

.
 ………………………… …..…………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis


