
Napiszcie pocztówkę do kolegi z klasy, koleżanki z podwórka, przy-
jaciółki lub przyjaciela, z którym nie możecie się spotkać. Napiszcie, 
co u was, jak spędzacie czas, co wydarza się ważnego, zabawnego, 
interesującego, co was martwi, smuci, złości, za czym tęsknicie, co 
nowego odkryliście. Zaprojektujcie pocztówki sami i wyślijcie do nas 
mailem. Najlepsze nagrodzimy, opublikujemy, przeczytamy na ante-
nie Radia PiK oraz w internecie.  

REGULAMIN
Konkursu literacko-plastycznego dla dzieci „Pocztówki z domu”

I. USTALENIA WSTĘPNE 
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem województwo 
Kujawsko-Pomorskie. 

2. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

3. Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci nawiązuje do obecnego 
czasu pandemii, a co za tym idzie izolacji oraz braku kontaktu dzieci 
z rówieśnikami. 

4. Konkurs ma na celu: rozwijanie zdolności literackich i plastycznych 
dzieci, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno literatury, 
kształtowanie wyobraźni i poszerzanie słownictwa, dbałość 
o kulturę języka oraz rozbudzenie zainteresowań literackich.

5. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz profilu 
na FB. Nagrodzone i wyróżnione prace przeczytamy na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

6. Organizator zastrzega sobie prawa do:  
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
nadesłanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych:

a. uczniowie klas I-IV,

b. uczniowie klas V-VIII.

2. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs rozpoczyna 
się 13.05.2020 r. Prace można przesyłać do 10.06.2020 r. 

3. Prace konkursowe w formie pocztówki (dwustronny format A6) 
składające się z ilustracji na jednej stronie i tekstu na odwrocie 
przesłać należy drogą elektroniczną jako skan lub zdjęcie. 

4. Prace należy przesłać w jednej wiadomości elektronicznej na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl, w temacie wiadomości wpisując: Pocztówki 
z domu. Prace powinny być zamieszczone w tej wiadomości 
w postaci załączników opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
autora pracy.

5. Do wiadomości proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy na oficjalnej 
stronie internetowej organizatora, profilu FB, antenie radia PiK, 
kanale YouTube.

6. Zgłoszenia niekompletne, wysłane po terminie lub niespełniające 
wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą 
rozpatrywane.

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją 
nadesłanej pracy.

8. Facebook. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekol-
wiek działania związane �z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego 
regulaminu.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY
1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora 
konkursu.

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, poziom literacki pracy, 
samodzielność i oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2020 r.

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane 
osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

V. NAGRODY 
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione 
o tym fakcie drogą mailową.

2. Nazwiska autorów wybranych przez jury prac zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury w Bydgoszczy dnia 24.06.2020 r. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej organizatora, profilu na FB, przeczytane na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową, osoby 
wyróżnione dyplom. 

5. Bieżące informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
a dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl oraz pod numerem 662 060 024.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Roz-
porządzeniem 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) 
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych 
danych osobowych.

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych 
w związku z Konkursem „Pocztówki z domu” jest Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy 
Placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, marszałkowska instytucja 
kultury, posiadająca NIP: 953-10-25-701, REGON: 000278356 (dalej 
zwana „Administratorem”).

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 
zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
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i ogłoszenia laureatów, wypełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na Administratorze, w tym obowiązków o charak-
terze podatkowym związanych z ewentualnym przyznaniem 
nagród laureatom Konkursu.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 
o następujące podstawy prawne:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 
a) RODO : osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz 
jego upowszechnienia i promocji
2) na podstawie art. 6 ust. 1 
b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym 
przypadku umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu 
do pracy konkursowej;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 
c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z ewentualnym przyznaniem nagród 
laureatom Konkursu.

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty 
świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania infor-
matycznego na zlecenie Administratora, podmioty które będą 
świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego 
realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu 
jego realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, 
wydania i dystrybucji słuchowiska wydanego na płycie, czytania 
na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz w Internecie 
przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu zgłoszenia udziału w Konkursie.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania 
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa 
lub do organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

• W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontak-
tować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektro-
nicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres Administratora.
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c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
nadesłanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych:

a. uczniowie klas I-IV,

b. uczniowie klas V-VIII.

2. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs rozpoczyna 
się 13.05.2020 r. Prace można przesyłać do 10.06.2020 r. 

3. Prace konkursowe w formie pocztówki (dwustronny format A6) 
składające się z ilustracji na jednej stronie i tekstu na odwrocie 
przesłać należy drogą elektroniczną jako skan lub zdjęcie. 

4. Prace należy przesłać w jednej wiadomości elektronicznej na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl, w temacie wiadomości wpisując: Pocztówki 
z domu. Prace powinny być zamieszczone w tej wiadomości 
w postaci załączników opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
autora pracy.

5. Do wiadomości proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy na oficjalnej 
stronie internetowej organizatora, profilu FB, antenie radia PiK, 
kanale YouTube.

6. Zgłoszenia niekompletne, wysłane po terminie lub niespełniające 
wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą 
rozpatrywane.

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją 
nadesłanej pracy.

8. Facebook. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekol-
wiek działania związane �z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego 
regulaminu.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY
1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora 
konkursu.

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, poziom literacki pracy, 
samodzielność i oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2020 r.

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane 
osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

V. NAGRODY 
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione 
o tym fakcie drogą mailową.

2. Nazwiska autorów wybranych przez jury prac zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury w Bydgoszczy dnia 24.06.2020 r. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej organizatora, profilu na FB, przeczytane na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową, osoby 
wyróżnione dyplom. 

5. Bieżące informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
a dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl oraz pod numerem 662 060 024.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Roz-
porządzeniem 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) 
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych 
danych osobowych.

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych 
w związku z Konkursem „Pocztówki z domu” jest Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy 
Placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, marszałkowska instytucja 
kultury, posiadająca NIP: 953-10-25-701, REGON: 000278356 (dalej 
zwana „Administratorem”).

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 
zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

i ogłoszenia laureatów, wypełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na Administratorze, w tym obowiązków o charak-
terze podatkowym związanych z ewentualnym przyznaniem 
nagród laureatom Konkursu.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 
o następujące podstawy prawne:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 
a) RODO : osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz 
jego upowszechnienia i promocji
2) na podstawie art. 6 ust. 1 
b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym 
przypadku umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu 
do pracy konkursowej;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 
c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z ewentualnym przyznaniem nagród 
laureatom Konkursu.

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty 
świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania infor-
matycznego na zlecenie Administratora, podmioty które będą 
świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego 
realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu 
jego realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, 
wydania i dystrybucji słuchowiska wydanego na płycie, czytania 
na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz w Internecie 
przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu zgłoszenia udziału w Konkursie.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania 
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa 
lub do organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

• W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontak-
tować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektro-
nicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres Administratora.



Napiszcie pocztówkę do kolegi z klasy, koleżanki z podwórka, przy-
jaciółki lub przyjaciela, z którym nie możecie się spotkać. Napiszcie, 
co u was, jak spędzacie czas, co wydarza się ważnego, zabawnego, 
interesującego, co was martwi, smuci, złości, za czym tęsknicie, co 
nowego odkryliście. Zaprojektujcie pocztówki sami i wyślijcie do nas 
mailem. Najlepsze nagrodzimy, opublikujemy, przeczytamy na ante-
nie Radia PiK oraz w internecie.  

REGULAMIN
Konkursu literacko-plastycznego dla dzieci „Pocztówki z domu”

I. USTALENIA WSTĘPNE 
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem województwo 
Kujawsko-Pomorskie. 

2. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

3. Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci nawiązuje do obecnego 
czasu pandemii, a co za tym idzie izolacji oraz braku kontaktu dzieci 
z rówieśnikami. 

4. Konkurs ma na celu: rozwijanie zdolności literackich i plastycznych 
dzieci, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno literatury, 
kształtowanie wyobraźni i poszerzanie słownictwa, dbałość 
o kulturę języka oraz rozbudzenie zainteresowań literackich.

5. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz profilu 
na FB. Nagrodzone i wyróżnione prace przeczytamy na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

6. Organizator zastrzega sobie prawa do:  
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
nadesłanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych:

a. uczniowie klas I-IV,

b. uczniowie klas V-VIII.

2. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs rozpoczyna 
się 13.05.2020 r. Prace można przesyłać do 10.06.2020 r. 

3. Prace konkursowe w formie pocztówki (dwustronny format A6) 
składające się z ilustracji na jednej stronie i tekstu na odwrocie 
przesłać należy drogą elektroniczną jako skan lub zdjęcie. 

4. Prace należy przesłać w jednej wiadomości elektronicznej na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl, w temacie wiadomości wpisując: Pocztówki 
z domu. Prace powinny być zamieszczone w tej wiadomości 
w postaci załączników opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
autora pracy.

5. Do wiadomości proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy na oficjalnej 
stronie internetowej organizatora, profilu FB, antenie radia PiK, 
kanale YouTube.

6. Zgłoszenia niekompletne, wysłane po terminie lub niespełniające 
wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą 
rozpatrywane.

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją 
nadesłanej pracy.

8. Facebook. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekol-
wiek działania związane �z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego 
regulaminu.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY
1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora 
konkursu.

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, poziom literacki pracy, 
samodzielność i oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2020 r.

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane 
osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

V. NAGRODY 
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione 
o tym fakcie drogą mailową.

2. Nazwiska autorów wybranych przez jury prac zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury w Bydgoszczy dnia 24.06.2020 r. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej organizatora, profilu na FB, przeczytane na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową, osoby 
wyróżnione dyplom. 

5. Bieżące informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
a dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl oraz pod numerem 662 060 024.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Roz-
porządzeniem 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) 
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych 
danych osobowych.

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych 
w związku z Konkursem „Pocztówki z domu” jest Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy 
Placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, marszałkowska instytucja 
kultury, posiadająca NIP: 953-10-25-701, REGON: 000278356 (dalej 
zwana „Administratorem”).

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 
zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

i ogłoszenia laureatów, wypełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na Administratorze, w tym obowiązków o charak-
terze podatkowym związanych z ewentualnym przyznaniem 
nagród laureatom Konkursu.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 
o następujące podstawy prawne:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 
a) RODO : osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz 
jego upowszechnienia i promocji
2) na podstawie art. 6 ust. 1 
b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym 
przypadku umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu 
do pracy konkursowej;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 
c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z ewentualnym przyznaniem nagród 
laureatom Konkursu.

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty 
świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania infor-
matycznego na zlecenie Administratora, podmioty które będą 
świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego 
realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu 
jego realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, 
wydania i dystrybucji słuchowiska wydanego na płycie, czytania 
na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz w Internecie 
przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu zgłoszenia udziału w Konkursie.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania 
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa 
lub do organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

• W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontak-
tować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektro-
nicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres Administratora.



Napiszcie pocztówkę do kolegi z klasy, koleżanki z podwórka, przy-
jaciółki lub przyjaciela, z którym nie możecie się spotkać. Napiszcie, 
co u was, jak spędzacie czas, co wydarza się ważnego, zabawnego, 
interesującego, co was martwi, smuci, złości, za czym tęsknicie, co 
nowego odkryliście. Zaprojektujcie pocztówki sami i wyślijcie do nas 
mailem. Najlepsze nagrodzimy, opublikujemy, przeczytamy na ante-
nie Radia PiK oraz w internecie.  

REGULAMIN
Konkursu literacko-plastycznego dla dzieci „Pocztówki z domu”

I. USTALENIA WSTĘPNE 
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem województwo 
Kujawsko-Pomorskie. 

2. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy.

3. Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci nawiązuje do obecnego 
czasu pandemii, a co za tym idzie izolacji oraz braku kontaktu dzieci 
z rówieśnikami. 

4. Konkurs ma na celu: rozwijanie zdolności literackich i plastycznych 
dzieci, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno literatury, 
kształtowanie wyobraźni i poszerzanie słownictwa, dbałość 
o kulturę języka oraz rozbudzenie zainteresowań literackich.

5. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz profilu 
na FB. Nagrodzone i wyróżnione prace przeczytamy na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

6. Organizator zastrzega sobie prawa do:  
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
nadesłanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
regulaminu. 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych:

a. uczniowie klas I-IV,

b. uczniowie klas V-VIII.

2. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs rozpoczyna 
się 13.05.2020 r. Prace można przesyłać do 10.06.2020 r. 

3. Prace konkursowe w formie pocztówki (dwustronny format A6) 
składające się z ilustracji na jednej stronie i tekstu na odwrocie 
przesłać należy drogą elektroniczną jako skan lub zdjęcie. 

4. Prace należy przesłać w jednej wiadomości elektronicznej na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl, w temacie wiadomości wpisując: Pocztówki 
z domu. Prace powinny być zamieszczone w tej wiadomości 
w postaci załączników opatrzonych imieniem i nazwiskiem 
autora pracy.

5. Do wiadomości proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy na oficjalnej 
stronie internetowej organizatora, profilu FB, antenie radia PiK, 
kanale YouTube.

6. Zgłoszenia niekompletne, wysłane po terminie lub niespełniające 
wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie nie będą 
rozpatrywane.

7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją 
nadesłanej pracy.

8. Facebook. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekol-
wiek działania związane �z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego 
regulaminu.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY
1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora 
konkursu.

2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, poziom literacki pracy, 
samodzielność i oryginalność. 

3. Proces oceniania prac jest tajny. 

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2020 r.

5. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane 
osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

V. NAGRODY 
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione 
o tym fakcie drogą mailową.

2. Nazwiska autorów wybranych przez jury prac zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury w Bydgoszczy dnia 24.06.2020 r. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej organizatora, profilu na FB, przeczytane na antenie 
Radia PiK oraz kanale YouTube. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową, osoby 
wyróżnione dyplom. 

5. Bieżące informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
a dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres 
emilia.malczyk@kpck.pl oraz pod numerem 662 060 024.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Roz-
porządzeniem 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) 
wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych 
danych osobowych.

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych 
w związku z Konkursem „Pocztówki z domu” jest Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy 
Placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, marszałkowska instytucja 
kultury, posiadająca NIP: 953-10-25-701, REGON: 000278356 (dalej 
zwana „Administratorem”).

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 
zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

i ogłoszenia laureatów, wypełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na Administratorze, w tym obowiązków o charak-
terze podatkowym związanych z ewentualnym przyznaniem 
nagród laureatom Konkursu.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 
o następujące podstawy prawne:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 
a) RODO : osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz 
jego upowszechnienia i promocji
2) na podstawie art. 6 ust. 1 
b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym 
przypadku umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu 
do pracy konkursowej;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 
c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z ewentualnym przyznaniem nagród 
laureatom Konkursu.

• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty 
świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania infor-
matycznego na zlecenie Administratora, podmioty które będą 
świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego 
realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu 
jego realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, 
wydania i dystrybucji słuchowiska wydanego na płycie, czytania 
na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz w Internecie 
przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu zgłoszenia udziału w Konkursie.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania 
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.

• Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO.

• Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa 
lub do organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

• W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontak-
tować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektro-
nicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres Administratora.


