
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 021.5.2023  

Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

 z dnia 6 marca 2023r. 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO  

PODCZAS JARMARKU WIELKANOCNEGO W GMINIE GRODKÓW 

W DNIU 02.04.2023 ROKU   

 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz Gmina 

Grodków 

 

I. Cel konkursu:  

1) Kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych, propagowanie folkloru  

związanego ze Świętami Wielkanocnymi 

2) Pogłębianie więzi z regionem, 

3) Promocja dorobku kulturowego wsi,  

4) Integracja środowisk wiejskich, 

5) Popularyzowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób wielkanocnych 

6) Rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych w 

dziedzinie tradycyjnego zdobnictwa 

7) Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej. 

 

II. Zakres przedmiotowy 

Ocenie poddane będą stoiska przygotowane i zgłoszone do konkursu podczas Jarmarku 

Wielkanocnego.  

Każda jednostka może zgłosić do konkursu tylko jedno stoisko. 

 

III. Zgłoszenia  

1. W konkursie mogą wziąć udział: osoby indywidualne, sołectwa, szkoły, koła 

gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia oraz organizacje działające na terenie 

Gminy Grodków. 

Wyżej wymienieni adresaci będą wystawcami podczas Jarmarku Wielkanocnego  

organizowanego w Grodkowie w dniu 02 kwietnia 2023 r.  

2. Wystawcy zobowiązani są do zachowania tematyki związanej z tradycją Wielkiej 

Nocy. 

3. Zgłoszenia za pomocą karty zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 20 marca 

2023 roku do godz. 14.00 w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie – aktualna 

siedziba – Stadion Miejski, ul. Sportowa 3, Grodków (dział administracji) 

4. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 

IV. Kryteria oceny  

1.Komisja Konkursowa oceniając stoiska będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  

1) ogólne wrażenie stoiska, estetyka i aranżacja; 

2) zgodność z tradycyjnymi motywami świątecznymi 

3) atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku 

2. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i 

ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole. 

 

 

 

 

 



 

V. Przebieg konkursu  

1. Organizator zapewnia stoisko wystawiennicze dla uczestników konkursu, które należy 

udekorować i zaopatrzyć w niezbędne elementy, których całość będzie poddana ocenie 

Komisji Konkursowej. 

2. Stoiska będą udostępnione do zagospodarowania przez Wystawcę od godziny 8:00  

w dniu  2 kwietnia 2023 r. na Rynku w Grodkowie. Jarmark rozpoczyna się                       

o godzinie 9:30. Wystawca zobowiązany jest do prezentowania stoiska podczas 

całej imprezy. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu trwania konkursu 

do godz. 13:00. 

4. Po zakończeniu Jarmarku stoiska konkursowe zostają uporządkowane przez 

Zgłaszającego. 

  

VI. Nagrody 

Dla 3 najwyżej ocenionych stoisk organizator przewiduje nagrody. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu jeśli nie 

wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu. 

 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:  

 Wiesławem Dubaniowskim tel. 77 415 53 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jarmark Wielkanocny  

Grodków, 2 kwietnia 2023 r. 

 

Konkurs na Najciekawsze Stoisko 2023 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Uczestnik konkursu/nazwa jednostki 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Potrzeby techniczne (np. dostęp do prądu)  

 

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie  

 

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań 

statutowych realizowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie zwanego dalej „OKiR”, należytego wykonania 

zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć OKiR, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 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, dalej: RODO), OKiR informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, ul. Kasztanowa 16, 49-200 

Grodków, reprezentowany przed Dyrektora, adres email: dyrektor@okir.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie jest Pani Agata Wagner, adres e-

mail: agatawagner@onet.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań OKiR i innych prawnych obowiązków, w tym umownych OKiR (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów OKiR (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie 

https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
mailto:agatawagner@onet.pl


zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych 

usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania 

marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań OKiR i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c) przez czas, w którym OKiR może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań 

statutowych lub obowiązków prawnych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na 

współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam 

pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a 

świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym 

umownych; 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e) prawo przenoszenia danych, 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez 

Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas 

zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i 

wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych. 

 

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

             ( podpis) 

 

 

Wypełnioną kartę należy przynieść do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie – aktualna 

siedziba Stadion Miejski w Grodkowie, ul. Sportowa 3, do dnia 20 marca 2023 r.  

 

 

 


