
KONKURS NA
„BABKĘ WIELKANOCNĄ”

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko

1. Cele konkursu:

 *kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
* rozwijanie pasji i zainteresowań,
* promocje rodzicielstwa zastępczego,
* kreatywne spędzanie czasu wolnego.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego- bez ograniczeń 
wiekowych.
3. Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział rodziny zastępcze z terenu Powiatu Brzeskiego, które dostarczą 
samodzielnie przygotowany wypiek wraz z recepturą oraz życzeniami świątecznymi.
Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku do dnia 03.04.2023
roku.

  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie tradycyjnej Babki Wielkanocnej wraz z recepturą 
oraz życzeniami świątecznymi,

  praca nie może w żaden sposób naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm
moralnych, wizerunku, a także praw autorskich osób trzecich,

  zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej,
  oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora,
  prace konkursowe powinny zostać podpisane,
  zgłoszona praca musi być zgodna z tematyką konkursu.
  Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych
i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
4. Nagrody:
W konkursie przewidziane są upominki i pamiątkowe dyplomy.
5. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.03.2023 r..
6. Organizator ma prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości
zgłoszonych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę
przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.
7. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik uprawnia
Organizatora do udzielania dalszej licencji.
8. Autor zgłoszonej pracy zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie
wykorzystanie pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, na następujących 
polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie
w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu
cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
b. wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie i rozpowszechnianie zdjęć
zgłoszonych prac;
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także



inne ich używanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,
elektroniczne udostępnienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej,
sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci lub działających podobnie;
e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po
utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f. wykorzystanie do celów promocyjnych;
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko
2. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek) będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Babka Wielkanocna”, wręczenia
nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art.6 ust.1 lit a
RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji konkursu
z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.
5. Każdemu uczestnikowi przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści
jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:
– usunięcia danych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki
prawne ciążące na Administratorze,
– wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
– cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z obwiązującym prawem.
6. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, z zaznaczeniem, że ich niepodanie będzie
skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!


