
Regulamin konkursu walentynkowego 
organizowanego przez 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale. 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu walentynkowego jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,  
ul. Bohaterów Września 42; 32-043 Skała.  

2. Konkurs organizowany jest w związku ze zbliżającym się dniem 14 luty – Walentynki.  
3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Skała, który ukończyli 16 rok życia. 
4. Cele konkursu: 

- zachęcenie mieszkańców Gminy Skała do kreatywności i twórczej aktywności 
- rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej 
- upowszechnianie wiersza, jako formy sztuki 
- promocja lokalnych przedsiębiorstw 

 
§2 

Struktura i przebieg konkursu 
1. Konkurs organizowany i realizowany jest na etapie gminnym.  
2. Konkurs będzie trwał od 2.02.2023 r. do 13.02.2023 r.  

 
§3 

Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest autorski wiersz o tematyce miłosnej/ romantycznej. 
2. Wiersz powinien składać się maksymalnie z 70 słów.  
3. Nagrodą główną w konkursie jest jednodaniowa kolacja dla dwojga w Restauracji „Piwnica pod 

Nietoperzem” Ojców 15, 32-047 Ojców, do wykorzystania od 14.02.2023 r. do 28.02.2023 r. 
 

§4 
Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@cksir-skala.pl, lub 
osobiście do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,  
ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała, na parterze w Redakcji Korniki Miasta  
i Gminy Skała/ Biuro.  

2. Prace konkursowe powinny zostać przesłane w terminie od 2.02.2023 r. do 9.02.2023 r. do godziny 
15:59.  

3. Prace powinny zostać dostarczone w czytelnej formie: 
- czytelne pismo odręczne/ litery drukowane 
- komputerowy wydruk  
- forma elektroniczna - dokument programu np. Word lub inny/ pdf 

4. Każda praca konkursowa powinna zostać opisana: imię, nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy i adres 
e-mail autora.  

5. Jeden uczestnik konkursu, może zgłosić jedną pracę.  
6. Praca konkursowa, może mieć tylko jednego autora.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo, do wykorzystywania wszystkich nadesłanych prac konkursowych 

w celach promocyjnych (strona Internetowa Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Skale – www.cksir-skala.pl oraz na Facebook’owym fanpage)  

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także na publikację swojego 
imienia, nazwiska i wizerunku. 

 
§5 

Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2023 r. 



3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Facebook’owej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Skale oraz na stronie internetowej www.cksir-skala.pl.  

4. Przedstawiciel organizatora skontaktuje się drogą telefoniczną i/lub mailową ze zwycięzcą konkursu.  
5. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną.  
6. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, prawo 

do nagrody zdobywa osoba, która zdobyła drugie miejsce w konkursie.  
 

§6 
Prawo autorskie 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wiersz został skomponowany przez niego i jest jego autorskim 
pomysłem i dziełem oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność tytułu roszczeń osób trzecich 
(kierowanych wobec organizatora w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszenia 
pomysłu). 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO 
(załącznik nr 1). 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
  

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne, z akceptacją niniejszego regulaminu.  
2. Wszystkie zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich do pracy 

konkursowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik	nr	1	

KLAUZULA	INFORMACYJNA	RODO 

Zgodnie	z	art.	13	ogólnego	rozporządzenia	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
(Dz.	Urz.	UE	L	119	z	04.05.2016)	informuje	się̨,	iż̇:	

	
1)	Administratorem	danych	osobowych	jest	Dyrektor	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale,	32-043	
Skała,	ul.	Bohaterów	Września	42.	
 
2)	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	wyznaczył	Inspektora	Ochrony	Danych	Osobowych	–	Pan	Paweł	
Chochół	z	którym	można	skontaktować	się	poprzez	e-mail:	pawel.chochol@pc-consulting.com.pl	lub	w	formie	
tradycyjnej	wysyłając	pismo	na	adres	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	z	dopiskiem	IODO	w	każdej	
sprawie	dotyczącej	przetwarzania	Pani/Pana	danych	osobowych.		
 
3)	Dane	osobowe	przetwarzane	będą	w	celu:	
-	realizacji	zadań	wynikających	z	statutu	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	zgodnie	Art.	6	ust.	1	lit.	a,	
b,	c,	d,	e	ogólnego	rozporządzenia	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
-	dla	celów	wypełniania	obowiązków	prawnych	ciążących	na	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	na	
podstawie	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa.	
	
4)	Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przetwarzane	przez	okres	niezbędny	wynikający	z	ustawodawstwa	
obowiązującego	w	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale.	Dane	przetwarzane	w	oparciu	o	wyrażoną	
zgodę	będą	przetwarzane	do	czasu	jej	wycofania,	jednak	nie	dłużej	niż	przez	czas	nie-	zbędny	do	wykonania	
umowy.	
	
5)	Pani/Pana	dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	do	państwa	trzeciego/organizacji	międzynarodowej.	
	
6)	Posiada	Pani/Pan	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	oraz	prawo	ich	sprostowania,	usunięcia,	
ograniczenia	przetwarzania,	prawo	do	przenoszenia	danych	osobowych,	prawo	wniesienia	sprzeciwu,	prawo	
do	cofnięcia	zgody	w	dowolnym	momencie	bez	wpływu	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	(możliwość	
istnieje	jeżeli	przetwarzanie	odbywa	się	na	podstawie	zgody,	a	nie	na	podstawie	przepisów	uprawniających	
administratora	do	przetwarzania	tych	danych)	
	
7)	Przysługuje	Pani/Panu	prawo	wniesienia	skargi	do	Organu	Nadzorczego,	gdy	uzna	Pan/Pani,	iż	
przetwarzanie	danych	osobowych	dotyczących	Pana/Pani,	narusza	przepisy	ogólnego	rozporządzenia	o	
ochronie	danych	osobowych	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
	
8)	Odbiorcami	Pani/Pana	danych	osobowych	będą:	
-	dostawcy	systemów	informatycznych	i	usług	IT	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	
-	operatorom	pocztowym	i	kurierom,	
-	bankom	w	zakresie	realizacji	płatności,	
-	podmiotom	świadczącym	na	rzecz	Centrum	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	usługi	niezbędne	do	
wykonania	zawieranej	z	Panią/Panem	umowy,	
-	organom	uprawnionym	na	podstawie	przepisów	prawa	do	otrzymania	Pani/Pana	danych	osobowych.	
	
9)	Pani/Pana	dane	osobowe	nie	będą	podlegały	profilowaniu.	
	
10)	Podanie	przez	Panią/Pana	danych	osobowych	wynikających	z	przepisów	prawa	jest	obowiązkowe,	z	
wyjątkiem	danych	osobowych	fakultatywnych,	których	podanie	jest	dobrowolne.	Konsekwencją	niepodania	
przez	Panią/Pana	danych	osobowych	wymaganych	przez	przepisy	prawa	jest	brak	możliwości	udzielenia	
świadczenia/usługi.	

	

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

(data	i	podpis	osoby	wyrażającej	zgodę) 


