
REGULAMIN 
III Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego  

„Wielkanoc z tradycją”  
 

Koszalin - 12.04.2019 r. 
 
I. Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, dalej ZODR, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836. 

 
II. Termin i miejsce Konkursu 
Konkurs odbędzie się 12.04.2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.30, w Koszalinie przy ul. 
Władysława Andersa 34, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Koszalinie. 
 
III. Cele Konkursu 
1. Zachowanie i promowanie tradycji oraz sztuki wykonywania palm i pisanek 

wielkanocnych. 
2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 
3. Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy 

na temat symboliki i znaczenia palmy, pisanki oraz wypieków wielkanocnych w 
obrzędowości ludowej. 

4. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na 
temat zanikającego zwyczaju robienia palm, pisanek oraz przygotowywania wypieków 
wielkanocnych. 
 

IV. Warunki uczestnictwa  
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:  

1) „Pisanka”,  
2)  „Palma”,  
3)  „Wypiek wielkanocny”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda zainteresowana osoba z 
terenu Województwa Zachodniopomorskiego, za wyjątkiem pracowników 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz członków 
ich najbliższych rodzin (tj. zstępnych, wstępnych, małżonków, rodzeństwa oraz ich 
zstępnych). 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie czytelnie wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, do dnia 29.03.2019                                                                                                                             
r. do Organizatora:  
1) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-215 
Koszalin albo  

2) mailem na adres: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl, załączając skan podpisanego 
formularza zgłoszeniowego albo 

3) faksem na numer 94 342 79 24; 
oraz dostarczenie zgłoszonej i wcześniej przygotowanej pracy konkursowej na miejsce 
Konkursu do godziny 9.00 w dniu 12.04.2019 r. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe, po jednej pracy w 
każdej z kategorii, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  



5. Wypieki po ocenie konkursowej przechodzą na własność Organizatora, przeznaczone 
będą do degustacji dla osób przybyłych na III Wojewódzki Konkurs Wielkanocny. 

6. Uczestnicy sami ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie, w tym koszty dojazdu i 
zakupu produktów potrzebnych do wykonania pracy konkursowej. 
 

V. Przebieg Konkursu  
1. Oceny zgłoszonych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
2. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami, 

przyznając od 1 do 5 punktów za każde kryterium: 
 
1)  „Pisanka”  

a) wykorzystanie materiałów i technik tradycyjnych,  
b) kunszt wykonania, 
c) oryginalność.   

2) „Palma”  
a) wykorzystanie materiałów i technik tradycyjnych,  
b) kompozycja i kunszt wykonania,  
c) oryginalność.  

3) „Wypiek wielkanocny”  
a) wykonanie zgodnie z tradycją kulinarną,  
b) walory smakowe i estetyczne.  
 

3. Uczestnikom z największą liczbą zdobytych punktów Organizator przyzna nagrody 
rzeczowe w  każdej z trzech kategorii (I, II, III miejsce i wyróżnienie). 

4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12.04.2019 r. podczas 
III Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego w Koszalinie.  

 
VI. Informacje dodatkowe 
 
1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na Formularzu zgłoszeniowym do konkursu, 

oświadcza że: 
1) zapoznał się z niniejszym Regulaminem konkursu oraz zawartą w nim Klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i akceptuje jego postanowienia w całości,  

2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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 (tzw. RODO) 
jego danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA  w celu uczestnictwa 
w konkursie i jego przeprowadzenia przez ZODR oraz ewentualnie w celach 
marketingowych, 

3) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez 
m.in. publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach. 

4) został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne d 
wzięcia udziału w konkursie oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich 
poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o 
pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli 
Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 



VI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZODR w 
Barzkowicach 

W związku z realizacją wymogów 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”), 
informujemy iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail: 
barzkowice@home.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Jowita Kanicka: e-mail: 
iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 34.  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w 
celu realizacji ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 22 
października 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 711 z późn. zm.).  
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem 
ustawowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
ZODR, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu 
określonym w jej treści.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów, 
o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z 
wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.  

5. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają 
do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu 
przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 
międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) 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; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR 
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZODR. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych, 
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 



przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 
Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 
umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD. 
7. Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan  
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, 
wskazane w pkt. 1 i 2. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można 
kontaktować się z Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe 
wskazano w pkt 1 i 2. 

 
VIII. Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu przez uczestników.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji materiałów związanych z 

niniejszym Konkursem oraz prezentowania wyników Konkursu. 
5. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach Oddziału w Koszalinie pod nr tel. 94 341 87 30. 
 
 


