
        

 

REGULAMIN KONKURSU NA BIŻUTERIĘ Z RECYKLINGU, ORGANIZOWANEGO W RAMACH 

PROJEKTU SĄSIEDZKA RE-PASJA W 502 

 

§ 1. Organizator. 

Organizatorem Konkursu są Widzewskie Domy Kultury – Dom Kultury „502” z siedzibą w Łodzi, ul.  

Sacharowa 18, 92-542 Łódź  

§ 2. Cel konkursu. 
 
Celem konkursu jest promocja recyklingu i idei zero waste. Projekt „Sąsiedzka re-pasja w 502”, służy 

podnoszeniu świadomości o zrównoważonym rozwoju i ekologii. 

§ 3. Przedmiot Konkursu. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestnika dowolnego elementu biżuterii, z materiałów 

z recyklingu. 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac. 

1. Uczestnikiem konkursu, może być każdy, kto w terminie do 15 marca 2021 dostarczy pracę 

do Domu Kultury „502”, ul. Sacharowa 18, 92-542 Łódź, wraz z podpisanym regulaminem 

konkursu. 

2. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace: 

- dostarczone do organizatora w podanym w niniejszym regulaminie terminie; 

- wykonane z recyklingu; 

- przedstawiające element biżuterii. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną  pracę do Konkursu , która jest jego autorskim, 

indywidualnym projektem  i którą samodzielnie wykonał (nie dopuszcza się zgłoszeń  

zbiorowych).  

4. Zgłoszenie prac do Konkursu, jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich 

na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. 

5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w galerii Domu Kultury „502”. 

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą, niniejszego 

Regulaminu, podpisanego przez pełnoletniego Uczestnika Konkursu, a w przypadku 

Uczestnika niepełnoletniego przez jego ustawowego opiekuna. Podpisanie i przekazanie 

Regulaminu Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu 



1. Spośród nadesłanych prac, jury konkursu (w którego skład, będą wchodzić przedstawiciele 

Widzewskich Domów Kultury i Fundacji na Rzecz Edukacji i Kultury „Ei-Ka”) wybierze 3 

najlepsze: zwycięzcę oraz drugie i trzecie miejsce. Wykonawcy najlepszych prac otrzymają 

nagrody rzeczowe.  

2.  Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród  odbędzie się w dniu wystawy prac 

konkursowych – w marcu 2021 roku. Decyzje jury są ostateczne. 

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych w regulaminie są Widzewskie Domy Kultury z 

siedzibą w Łodzi, Al. marsz. J. Piłsudskiego 133, 92-318 Łódź. Przetwarzanie podanych danych 

osobowych jest niezbędne do realizacji Konkursu w ramach projektu „Sąsiedzka re-pasja w 502”. 

2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, nie 

dłużej niż jest to konieczne. Odbiorcą danych są strony umowy o realizację konkursu oraz strony 

umów zawieranych przez WDK - DK 502 w związku z realizacją konkursu, a także pracownicy WDK - 

DK 502 zajmujący się realizacją konkursu. 

3. Uczestnicy konkursu, a w przypadku dzieci - ich rodzice i opiekunowie mają prawo do żądania od 

Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do ich 

przeniesienia. Rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4. Uczestnicy konkursu, a w przypadku dzieci - ich rodzice i opiekunowie, których dane dotyczą, mogą 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (e-mail: iodo@wdk.pl; tel. 574256267, 

lub osobiście w siedzibie WDK) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem podanych 

danych osobowych. 

Oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu i zgłaszam swoją pracę do konkursu, organizowanego 

przez Widzewskie Domy Kultury, w ramach projektu „Sąsiedzka re-pasja w 502”. 

 

Data:                                                  

Podpis:        

Dane do kontaktu (nr telefonu, adres mejlowy): 

 

Dofinansowano ze środków Programu NaprawiaMY z Veolią,  zainicjowanego przez Fundację 

Veolia Polska, którego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

    


