Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej - kartki świątecznej wielkanocnej.
Kartki nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują
prace oryginalne.
Regulamin:
1. Celem konkursu jest:
a. kultywowanie tradycji wielkanocnej
b. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
c. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk
plastycznych)
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
a. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
b. powinny być niepowtarzalne i oryginalne
c. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych
d. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież z terenu gminy Małkinia Górna
4. Organizator przewiduje nagrody w kategoriach: 6-8 lat, 9-12 lat, 13 – 15 lat, 16 lat +
5. Uczestnik do konkursu może zgłosić 1 pracę.
6. Format prac: A-5.
7. Technika: dowolna
8. Prace wraz z podanymi załącznikami należy dostarczyć wyłącznie drogą elektroniczną do organizatora
konkursu do 5 kwietnia 2020 roku:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej
gokis@malkiniagorna.pl
lub za pomocą wyślij wiadomość w aplikacji Facebook, Messenger
9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się na stronie internetowej www.gok.malkinia.pl
10. Termin i sposób odbioru nagród nastąpi po wcześniejszym kontakcie ze strony Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych.

KARTA INFORMACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU
NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - WIELKANOCNĄ

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:.......................................................................................................
wiek autora:………………………………..
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego …………………………………….....................
telefon kontaktowy………………………………………………

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH

Ja, …………………………………, opiekun prawny ………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

(imię i nazwisko dziecka)

lat …………, w przypadku wygranej lub zdobycia wyróżnienia w Konkursie na kartkę świąteczną
wielkanocną, wyrażam zgodę na upublicznienie na stronie internetowej www.gok.malkinia.pl oraz
profilach społecznościowych GOKiS Małkinia Górna oraz na wysłanie do mediów następujących
informacji: wiek i imię dziecka.

..…………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY:
Oświadczam,
że
jestem
autorem
zgłoszonej
pracy
i
przyjmuję
warunki
Konkursu
zawarte
w Regulaminie. Niniejszym przenoszę na GOKiS w Małkini Górnej całość autorskich praw majątkowych do utworu (pracy
zgłoszonej na Konkurs), w tym prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego, z prawem do wielokrotnego nieograniczonego
terytorialnie i czasowo wykorzystania, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie
utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, rozpowszechnienie, wprowadzenie do obrotu i
udostępnianie w całości lub części utworu, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także wykorzystanie utworu lub jego fragmentów do innych form edytorskich (w
szczególności: plansze, plakaty).
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka na potrzeby Konkursu zgodnie
z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO informujemy, że:
Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest GOKiS Małkinia Górna
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna
poprzez e-mail: gokis@malkiniagorna.pl
telefonicznie: 29 7455062
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Nad prawidłowością przetwarzania państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych,
z którym można się kontaktować:
listownie na adres: ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
poprzez e-mail: iodo@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 95,
Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna
Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu, publikacji
informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach społecznościowych w związku z publikowaniem
wyników konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, tj. w celu sprawozdawczości księgowej
i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
1.

umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

2.

umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

3.

opublikowanie imienia, wieku oraz miejscowości,

4.

archiwizację dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:


prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne;



prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;



ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).



prawo
do
wniesienia
skargi
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu oraz
doręczenia laureatom nagród.

data....................................... podpis autora........................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego........................................................

UWAGA! Niniejszy formularz należy wypełnić, podpisać i dołączyć do pracy.

