
                                                                                      

 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Białej Podlaskiej 

zaprasza do udziału 

w XI Konkursie Rękodzieła Artystycznego 

„Igłą Malowane” 
  

Celem konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz promocja technik 

rękodzielniczych jako wspaniałego hobby. 

 

Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu międzynarodowym – mogą w nim 

brać udział wszyscy chętni, którzy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: 

 dzieci do 15 lat 

 młodzież i dorośli (16 lat i powyżej) 

 

Kategorie prezentacji prac: 

 

I haft płaski 

II haft krzyżykowy 

III koronka 

IV      poduchy, poduszki, poduszeczki w hafcie lub w koronce 

 

 uczestnik przygotowuje dwie prace konkursowe wykonane w ciągu 

ostatniego roku w jednej wybranej przez siebie kategorii 

 osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem niepełnosprawności) mogą złożyć 

jedną pracę 

 laureaci konkursu (tj. pierwszych miejsc) z roku 2018 mogą wziąć udział w 

innej kategorii niż ta, w której zostali nagrodzeni  (np. nagrodzeni w kat. 

haft krzyżykowy mogą wziąć udział w hafcie płaskim lub koronce itd.) 

 w IV kategorii, tj. „poduchy, poduszki, poduszeczki w hawcie lub koronce” 

mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (bez względu na otrzymaną 

nagrodę w ubiegłym roku) 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na rzecz 

Pracowni Koronkarskiej jednej, choćby drobnej  pracy wykonanej 

własnoręcznie np. jajko, serwetka, gwiazdka itp., którą należy wpisać w 

karcie zgłoszeniowej w „uwagach” 

 

 



 organizator nie pokrywa kosztów związanych z nadsyłaniem prac,  natomiast 

pokrywa koszt przesyłki zwrotnej po zakończeniu wystawy. 

 

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać lub składać do 
26.04.2019 r.  (decyduje fizyczne dotarcie prac) na adres: 

 

Klub Kultury w Sitniku 

Pracownia Koronkarstwa  

Łukowce 2a 

21-500 Biała Podlaska 

lub 

GOK Biała Podlaska 

ul. Prosta 31 

21-500 Biała Podlaska 
 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystym otwarciu 

wystawy pokonkursowej 12 maja  2019 r. w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku. 

Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc,  po tym terminie prace oddajemy po 

wcześniejszym uzgodnieniu formy zwrotu prac. 

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa. 

 wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, za prace wyróżnione są 

przewidziane również nagrody  

 istnieje możliwość zakupienia prac za zgodą właściciela, (prosimy więc 

wpisać na karcie zgłoszeniowej czy któraś z prac jest na sprzedaż, jeżeli 

tak to w jakiej cenie lub wskazać formę kontaktu) 

 
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla Współorganizatorów  

na rejestrację dowolną techniką oraz nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie zdjęć, 

filmów i nagrań dźwiękowych utrwalonych podczas konkursu, w celach informacyjnych  

i promocyjnych dotyczących wydarzenia.  

Organizator ma możliwość zmiany regulaminu. 

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Prosta 31 

21-500 Biała Podlaska 

e-mail:gokbp@vp.pl 

 

Kontakt: 
Alicja Sidoruk 

Tel: 516 200 805  

e-mail kksitnik@o2.pl 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (dalej: RODO),informuję, że: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą 

w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e – mail: iod@gokbp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyłącznie w celu: 

   realizacji konkursu Rękodzieła artystycznego „Igłą malowane”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

• dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO, 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

• usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana 

zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, 

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 

RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2, 

• prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO – dotyczy danych 

przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa lub zawarta między stronami umowa, 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji zadań związanych z 

konkursem Rękodzieła artystycznego „Igłą malowane”. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych 

i obowiązujących konwencji. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

❑ wyrażam zgodę ❑ nie wyrażam zgody 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, wizerunek 

uczestników konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska w 

celu realizacji konkursu Rękodzieła artystycznego „Igłą malowane” 

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia 

danych do wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa, www.uodo.gov.pl).  

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną 

zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.           

        …………………………………… 

            podpis wyrażającego zgodę  

http://www.uodo.gov.pl/

