
Regulamin konkursu „Igłą i nitką po polsku” 

 

Postanowienia wstępne 

1. Konkurs jest prowadzony w ramach projektu „Od Bałtyku do Tatr – Sto lat niepodległości”. 

2. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno z filią 

Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno 

3. Konkurs trwa od 01.10.2018 do 26.10.2018 roku.  

4. W konkursie może brać udział młodzież od 16 roku życia i każda osoba pełnoletnia, seniorzy zwani 

dalej Uczestnikiem. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury i 

ich rodziny. 

 5. Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Kutna oraz Polski, za pośrednictwem strony 

internetowej www.kdk.net.pl. , www.facebook.com/KutnowskiDomKultury, grupa na facebook Uszyj 

mi Mamo sekcja KDK, ogłoszony na plakatach. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie “Igłą i nitką po polsku” ogłoszonym w internecie i na plakatach 

należy: uszyć koszulkę z motywem polskości w dowolnym rozmiarze, skroić i uszyć samodzielnie, 

zrobić  3 zdjęcia (2 przedstawiające etapy szycia i 1 ukazujące uszytą koszulkę w całości). Zdjęcia wraz 

ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, miasto i numer telefonu) należy przesyłać bądź 

przynieść do Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno  z dopiskiem “Konkurs –

Igłą i nitką po polsku”. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 26.10.2018 roku. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 24 252 82 92, mail: karolinalabecka@kdk.net.pl 

 2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych 

osobowych przez Kutnowski Dom Kultury(organizatora) w celach promocji i marketingu, zgodnie z 

treścią Ustawy o ochronie danych osobowych. Wypełnić kartę uczestnictwa i załączniki nr 1 i nr 2. 

 

Nagrody 

1.  Nagrody przewidziane w konkursie ufundowane są przez Organizatora i sponsorów w formie 

rzeczowej. 

2. Nagrody przyznawane są trzem uczestnikom, którzy otrzymają największe noty od jury konkursu, 

ocenie podlega estetyka, samodzielność i pomysł wykonania pracy. 

3.  W przypadku przysłania większej ilości prac, każdy Uczestnik zwiększa swoje szanse na wygraną, 

ale przysługuje mu prawo tylko do jednej nagrody. 

4. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

 

http://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury


Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 04.11.2018 roku w Kutnowskim Domu Kultury, ul. 

Żółkiewskiego 4, 99-300 Kutno. Wyniki konkursu zostaną też ogłoszone na stronach internetowych 

Organizatora. 

2. Do rozstrzygnięcia konkursu, dopuszczone będą zgłoszenia czytelne i spełniające wymogi 

omówione w rozdziale pt. “Zasady uczestnictwa w Konkursie”.  

3. Rozstrzygnięcia konkursu, przy zachowaniu należytej staranności, będzie dokonywało jury(ze 

strony organizatora)które będzie również czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w 

szczególności weryfikować dane przesyłane przez Uczestników. Decyzja jury jest ostateczna i nie 

podlega zmianie. 

 5. Komisja przy rozstrzygnięciu konkursu będzie brała pod uwagę oryginalność, funkcjonalność, 

dobór kolorystyczny materiałów i wygląd estetyczny wykonanych prac. 

 6. Komisja sporządzi i będzie przechowywać listę i dane zdobywców nagród osiągniętych przez 

Uczestników oraz informacjami o przyznanych nagrodach.  

Wydanie nagród 

 1. Nagrody zostaną wręczone osobiście w przypadku nie odebrania będą wysłane do zwycięzców 

przesyłką kurierską w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu na koszt organizatora. Zwycięzcy 

przysługuje również prawo do samodzielnego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora. Termin 

osobistego odbioru nagrody wynosi dwa tygodnie od dnia wygranej.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzca konkursu odmówi przyjęcia nagrody, organizator nie 

będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KONKURS „IGŁĄ I NITKĄ PO POLSKU” – KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

Dane autora pracy: 

 

Imię …...............................................................................     

 

Nazwisko........................................................................... 

 

Adres zamieszkania 

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

 

Telefon : …........................................................  

 

e- mail: …..............................................................................................  

 

Załącznik Nr 1 

 

Klauzula Informacyjna 

 W związku z realizacją wymogów §13 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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie 
99-302 przy Żółkiewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska,  
e-mail: rodokdk@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a, lub 
b) w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz do podjęcia niezbędnych 

działań przed jej zawarciem.  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 
a) osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych 
b) osoby i podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uśnięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

• trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie 

Pana/Panią zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy. 

 

 

PODPIS 

 

 

Załącznik nr 2  

 

 

 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu przez nas tj.  Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302,  

ul. Żółkiewskiego 4, w celu 

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

(podać cel przetwarzania danych, na jedną zgodę może być przypisany tylko jeden cel) 

 TAK  NIE 

 

PODPIS 

 

 


