
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO – KOLOROWY WIOSENNY UPCYKLING 

(Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają
produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten
pozwala  zmniejszyć  zarówno  ilość  odpadów,  jak  i  ilość  materiałów
wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.) 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Giżyckie Centrum Kultury. 

Więcej  informacji  można  uzyskać  pod  numerem telefonu  506943562  lub  pod
adresem  e-mail info@gck.gizycko.pl

2. ZADANIE KONKURSOWE

Przedmiotem konkursu jest wykonanie : 

-  kul świetlnych, wykonanych własnoręcznie z jednakowych butelek plastikowych
pozbawionych etykiet, naklejek 

- minimalna średnica kuli 35 cm 

- preferowana wielkość  butelki 1,5 l

- ważne, aby zamontowany system świetlny był zasilany bateriami pozwalając na
ekspozycje kul na świeżym powietrzu bez konieczności podłączania ich do źródła
prądu oraz aby był bezpieczny 

-  dopuszcza  się   użycie  różnych  kolorów  butelek  do  wykonania  kuli  z
zastrzeżeniem, iż butelki muszą być jednakowej wielkości oraz kształtu

 Jury będzie rozpatrywało prace w dwóch kategoriach: 

Kategoria I: Projekty indywidualne (pula nagród finansowych 500 zł)

Kategoria II: Projekty grupowe (pula nagród finansowych 1000 zł) np.  rodzinne,
klasowe, szkolne – co najmniej 3 osoby

Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  również  bezpłatne  zaproszenie  do  KINA  NOWA
FALA do wykorzystania w okresie maj - czerwiec 2020.

* pula nagród może się zwiększyć

-  każda kategoria nie ma ograniczenia wiekowego, konkurs adresowany jest do
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z całego kraju.

- uczestnicy indywidualni konkursu bądź grupy mogą złożyć tylko jedną pracę w
swojej kategorii

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Giżyckie Centrum Kultury. Więcej
informacji uzyskasz pod adresem  http://gck.gizycko.pl/rodo/. 

http://gck.gizycko.pl/rodo/


- prace przechodzą na własność Organizatora

Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

- wielkość wykonanej kuli, trwałość 

- zamontowany system świetlny

- estetykę wykonania

3. SKŁADANIE PRAC

-  Prace  konkursowe  należy  składać  osobiście  lub  za  pomocą  poczty  do biura
Twierdzy Boyen ul. Turystyczna 1, Giżycko do  1 kwietnia 2020 (środa),

- Każda kula musi być opatrzona etykietą informacyjną: imię i nazwisko autora
bądź  nazwą  grupy/instytucji,  wiek,  adres  mailowy  oraz  numer  telefonu
kontaktowego.

-  uprzejmie prosimy o wypełnienie karty informacyjnej - załącznik nr 1 

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie  nagród nastąpi  22 kwietnia 2020 roku
podczas Międzynarodowego Pikniku Ekologicznego w Twierdzy Boyen w
Giżycku.

Zapraszamy do udziału!

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Giżyckie Centrum Kultury. Więcej
informacji uzyskasz pod adresem  http://gck.gizycko.pl/rodo/. 

http://gck.gizycko.pl/rodo/


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

KARTA INFORMACYJNA 
KONKURSU KOLOROWY WIOSENNY UPCYKLING

A. Dane uczestnika indywidualnego
Imię i nazwisko autora pracy indywidualnej: ………………………………………………

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

Wiek  uczestnika  (uzupełnić  w  przypadku  uczestnika  niepełnoletniego):
……………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (uzupełnić w przypadku uczestnika niepełnoletniego):…….

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

Adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego uczestnika/opiekuna..........................................

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

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

B. Dane uczestnika grupowego
Imię i nazwisko opiekuna/lidera grupy: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Adres  zamieszkania/adres  instytucji,  nr  telefonu  kontaktowego  opiekuna/lidera
grupy………………………………………………………………………………………….…
……………………………………...............................................................................................
.......................................................................................................................................................

Liczba osób w grupie: …………………………………………………………………………..

Wiek członków grupy: (uzupełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich): ………………

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

1. Oświadczam,  że  zapoznałam/-em  się  z  treścią  regulaminu  KONKURSU
KOLOROWY WIOSENNY UPCYKLING i akceptuję jego postanowienia.

2. Niniejszym udzielam Giżyckiemu Centrum Kultury prawa do wykorzystania  pracy
konkursowej  w  celach  związanych  z  rozstrzygnięciem,  dokumentacją,  promocją
konkursu i  organizacją  wystawy pokonkursowej  oraz  akceptuję,  że  złożona przeze
mnie praca nie zostanie mi zwrócona.

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Giżyckie Centrum Kultury. Więcej
informacji uzyskasz pod adresem   http://gck.gizycko.pl/rodo/. 
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3. Oświadczam,  że  została  mi  przekazana  klauzula  informacyjna  dotycząca
przetwarzania  moich  danych  osobowych,  treść  przekazanej  klauzuli  jest  dla  mnie
jasna i zrozumiała. Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.

W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu
przez jej opiekuna prawnego.

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

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Giżyckie Centrum Kultury. Więcej
informacji uzyskasz pod adresem   http://gck.gizycko.pl/rodo/. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA

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) zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Giżyckie  Centrum  Kultury,  
ul.  Konarskiego  8,  11-500  Giżycko,  NIP:  845-10-33-603,  nr  tel.  (87)  428  16  37,
info@gck.gizycko.pl, zwane dalej Administratorem. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym przez Giżyckie
Centrum  Kultury  KONKURSU  KOLOROWY  WIOSENNY  UPCYKLING  (dalej  jako
KONKURS).  Dane  osobowe  i  adresowe  będą  przetwarzane  w  celach  promocyjnych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa
art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.

3.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  o  których  mowa  w pkt  1  powyżej  jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w KONKURSIE.

4.  Przysługuje  Pani/Panu prawo do żądania  od Administratora  dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jednocześnie  informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny  do  realizacji  celów  przetwarzania  wskazanych  w  pkt  2,  nie  dłużej  niż  okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.

                                                                                       

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

(miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Giżyckie Centrum Kultury. Więcej
informacji uzyskasz pod adresem   http://gck.gizycko.pl/rodo/. 
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