
Regulamin zabawy 

pn. „Wielkanocny oko-umilacz na Psim Polu” 

 

 

Założenia: 

1. Organizatorem zabawy jest Partnerstwo Zawidawie. 

2. W zabawie biorą udział mieszkańcy Psiego Pola-Zawidawia.  

3. Do zabawy można zgłosić 1 pracę autorską w odpowiedniej kategorii wiekowej: dzieci (od lat 5), 

młodzież (osoby od 14. roku życia), dorośli (osoby pełnoletnie). 

4. Tematyka pracy powinna być ściśle związana z Wielkanocą i wiosną.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i stworzone z dowolnych materiałów: np. uszyte z 

tkaniny, ulepione z masy plastycznej lub gliny, wykonane z drewna, papieru, plastiku itp.  

6. Prace należy złożyć w recepcji CBK Fama przy ul. Bolesława Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław w 

godzinach 10:00-19:00 w dniu 27 marca 2023 roku wraz z dołączoną wypełnioną Kartą zgłoszeniową 

(zał. nr 1). 

 

Ocena prac:  

7. Zabawę rozstrzyga komisja powołana spośród przedstawicieli organizatorów, przy czym o wynikach 

decyduje głosowanie uczestników Kiermaszu – każdemu odwiedzającemu imprezę przysługuje 1 głos.  

8. Z każdej kategorii wiekowej zostanie wybrana i nagrodzona 1 praca, która zebrała największą liczbę 

głosów. Nagrodą będzie pakiet upominków przygotowany przez organizatorów i wystawców.  

9.  Ocenie podlegają: oryginalność, pomysłowość, jakość wykonania, walory artystyczne.  

10.  Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w CBK Fama w czasie 

Kiermaszu Wielkanocnego 31 marca i 1 kwietnia, w tych dniach odbywać się będzie głosowanie.   

11.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie Kiermaszu – 1 kwietnia o godz. 

13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zabawy 

Wielkanocny oko-umilacz na Psim Polu - karta zgłoszeniowa pracy 

 

Tytuł pracy  

 

Imię i nazwisko autora/autorki  

 

Wiek uczestnika/uczestniczki  

 

Kontakt bezpośredni  

lub do opiekuna (numer telefonu) 

 

W przypadku pracy zbiorowej:  

szkoła/przedszkole, klasa/grupa, 

nazwisko opiekuna, kontakt 

 

 

Klauzula RODO CBK FAMA  Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów) i zgodnie z treścią RODO. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Celem przetwarzania 

danych osobowych jest udział osoby zgłaszającej swoją pracę w 

zabawie pn. „Wielkanocny oko-umilacz na Psim Polu” 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

b) prawo wniesienia skargi do nadzoru dot. danych osobowych, 

gdy osoba uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Dane osobowe będą przechowywane: 

a) w przypadku celów związanych z marketingiem – do momentu 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) w przypadku umowy o świadczenie usług kulturalnych – do 

dnia przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 10 lat. 

c) Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane. 

Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty świadczące 

dla CBK FAMA usługi związane z koniecznością powierzenia im 

niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to 

podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania danych na 

serwerach zewnętrznych. 3. Dane osobowe nie będą stanowić 

podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez CBK 

FAMA. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka 

Publiczna we Wrocławiu (ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław). 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez 

niej jednak nie będziemy mogli zamieścić Pani/Pana na liście 

uczestników wydarzenia. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich 

danych, poprawienia danych oraz usunięcia danych na żądanie. 

 

Podpis autora/ki lub opiekuna  

 

 

.……………….…………………………… 


