
REGULAMIN KONKURSU „CHOINKA ARTYSTÓW” 
Nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez choinki, która jest symbolem i królową bożonarodzeniowej 

dekoracji.  

Nawiązując do tradycji, Jasielski Dom Kultury pragnie zaprosić artystów do udziału w konkursie na 

choinkę, pragniemy, aby choinki-instalacje-rzeźby wzbogaciły bożonarodzeniowe dekoracje Jasła. 

Mamy nadzieję, że konkurs wniesie odrobinę radości i nadziei, zarówno twórcom, jak i osobom 

zwiedzającym wystawę plenerową, zorganizowaną na terenie zielonym przy JDK. 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Jasielski Dom Kultury (JDK), ul. Kołłątaja 1, 38-200 

Jasło, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 23.12.2020 do 6.01.2021 

3. Konkurs adresowany jest do artystów profesjonalistów. 

4. Wyboru laureata konkursu dokonają internauci poprzez przesłanie swojego głosu na 

wybraną choinkę, wyłącznie mailowo na adres: promocjajdk@gamil.com 

§ 2. 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie choinki z materiałów 

odpornych na warunki atmosferyczne, nie niższej niż 150 cm, której podstawa nie 

może przekraczać 4 m
2
. 

2. Choinki zostaną zaprezentowane przed JDK. 

3. Nagrodę otrzyma artysta z największą liczbę głosów, uzyskanych w głosowaniu 

mailowym. 

4. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda finansowa. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień́ jego regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga organizator. 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną do 3 

(trzech) dni po zakończeniu konkursu na wskazany przez niego adres e-mail.  

7. Nagrodzona praca zostaje własnością Jasielskiego Domu Kultury. 

8. Wystawa prac będzie trwać do 25 stycznia 2021 r. 

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która z wykształcenia jest artystą. 

2. Każdy z uczestników jest zobowiązany do dostarczenia swojego dzieła: rzeźby-instalacji-

kompozycji choinki w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020 r. do godziny 14:00.  

3. Uczestnik konkursu z pomocą organizatora montuje i zabezpiecza swoją pracę. 

4. Każdy z uczestników dostarczy również do 22.XII.2020 r. godz. 14:00 organizatorowi zdjęcie 

swojej choinki na USB w formacie TIF, 300 dpi i nieprzekraczającym 10 MB. Zdjecia zostaną 



opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w portalu społecznościowym 

Facebook.  

5. Udział w konkursie jest dobrowolny, zgłoszenia będą przyjmowane w momencie przekazania 

choinki do konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w 

celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 

§ 4. 

ZASADY GŁOSOWANIA 
1. W głosowaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna poprzez przesłanie swojego głosu na 

wskazany przez organizatora adres mailowy: promocjajdk@gmail.com (w tytule wiadomości 

należy wpisać KONKURS NA CHOINKĘ) a w treści maila „Oddaję swój głos na choinkę 

nr… ( tu podać nr choinki zamieszczony na zdjęciu) 

2. Z jednego adresu mailowego można zagłosować tylko jeden raz w czasie trwania konkursu. 

3. Osoby głosujące są uprawnione do wskazania tylko jednej choinki. 

4. Organizator będzie przetwarzał dane osób głosujących w postaci adresu mailowego tylko 

i wyłączanie w celu umożliwienia oddania głosu, a po tym czasie przez okres 1 miesiąca na 

wypadek zaistnienia roszczeń dotyczących głosowania.  

5. Oddanie głosu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w postaci adresu mailowego.  

§ 5. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Jasielski Dom Kultury (JDK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło jest 

administratorem Państwa danych. Kontakt do JDK, tel. 13 44 351 50, 

jdksekretariat@gmail.com lub listownie na adres siedziby.  

2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna i możliwa 

do uchylenia w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu 

zrealizowania celów przetwarzania wskazanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody.  

3. Nie przekażemy Państwa danych osobom trzecim.  

4. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany ani dokonywać profilowania.  

5. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do 

danych, sprostowania oraz prawo do usunięcia danych.  

6. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. W celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony 

danych: inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com. 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na stronie. 
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