
KONKURS 
na najpiękniejszy 

Wianek Świętojański 
        
     REGULAMIN 
 

1. Organizatorem  konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego w 

dniu imprezy 21.06.20201 r., do godz. 17.45, czyli Most na Kargoszynie ul. 

Kargoszyńska. Impreza zacznie się o godz. 18.00, podczas której zostanie 

rozstrzygnięty konkurs. 

5. Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według 

tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście, zioła, trawy i owoce). Wianki 

wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie. 

6. Wianek powinien unosić się na wodzie. 

7. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz zgodę rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w konkursie o treści:  

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…....................................(imię i nazwisko dziecka) przez Powiatowe 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w celu 

realizacji konkursu na najpiękniejszy Wianek Świętojański  (w przypadku 

osoby niepełnotelniej) 

o Wyrażam zgodę     na przetwarzanie moich danych osobowych 

…....................................(imię i nazwisko) przez Powiatowe Centrum Kultury i 

Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w celu realizacji konkursu na 

najpiękniejszy Wianek Świętojański  (w przypadku osoby pełnotelniej) 

 

8. Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, które 

oceni wszystkie zgłoszone prace. 

 

9. Ochrona danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i 

Sztuki im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka, 06-400 Ciechanów, tel. 23-672-42-96. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Dzilińska, e-mail: 

mdzilinska.iod@pckisz.pl. Podstawa prawna przetwarzania to Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 

mailto:mdzilinska.iod@pckisz.pl


sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) Podanie 

danych jest niezbędne w celu identyfikacji uczestników konkursu, przekazania 

ewentualnych nagród do celów promocyjnych (zdjęcia, nagrania z utrwalonym 

wizerunkiem uczestników). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany 

w przepisach wewnętrznych administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt). 

Przysługuje Panu/Pani prawo do poprawiania, usuwania i przenoszenia danych. Gdy 

przetwarzanie danych osobowych budzi wątpliwości, przysługuje Panu/Pani prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego 

opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do wydarzenia w sposób 

niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również 

wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia. 

4. Lista uczestników w tym imiona i/lub nazwiska oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane  na 

stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook. 

 

 

 

 

 


