
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego 

na ozdobę świąteczną.

I. ORGANIZATORZY:

1. Gminne Centrum Kultury w Wohyniu,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wohyniu

II. CELE KONKURSU:

1. Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie uzdolnień artystycznych , rozbudzanie

    inwencji twórczej.

3. Aktywizacja społeczności lokalnej.

4. Łączenie pokoleń w tworzeniu ozdób świątecznych, dekoracji i symboli świątecznych
   (dzieci, rodzice i dziadkowie) 

5. Prezentacja twórczości mieszkańców.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do rodzin z gminy Wohyń.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie wielkanocnej ozdoby świątecznej 

    i dostarczenie jej do siedziby organizatora.

3. Wielkość pracy dowolna.

4. Prace konkursowe mogą mieć formę przestrzenną lub płaską 

5. Technika pracy dowolna, zapewniająca bezpieczne dostarczenie i wyeksponowanie. 

IV. KRYTERIUM OCENY PRAC:

• pomysłowość, kreatywność;

• staranność;

• walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, materiałów itp.)

Każda rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową!

V.     ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  
1. Prace na konkurs należy dostarczyć do   08 kwietnia   2022r.     do godz. 16:00      do siedziby
    Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, ul. Plac 9 września 1939 r. Nr 4, 
     21-310 Wohyń. Więcej informacji pod nr tel.: 505 005 443, 
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 kwietnia 2022 r. a o terminie wręczenia nagród
    uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście.

3. Każda praca powinna posiadać dołączoną metryczkę zawierającą następujące
    informacje: imiona i nazwisko rodziny, adres, telefon kontaktowy, e-mail.

4. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora przyznając za najlepsze prace nagrody
    i  wyróżnienia.

5. Autorzy nagrodzonych prac o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
    Lista laureatów będzie dostępna na naszym Facebooku.



V. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac

    (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na nr tel.: 505 005 443, 507 225 970 lub

83 353 06 03.



Konkurs Rodzinny  – KARTA ZGŁOSZENIA

Dane autorów pracy:

Imiona i nazwisko……………………………………………………………………………………

Adres Zamieszkania………………………………………………………………………………….

Telefon / e-mail : …………………………………………………………………………………….

                                                                                                        …………………………………………...

                                                                                                                                   (podpis)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    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),  publ.  Dz.  Urz.  UE L  Nr  119,  s.  1  wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych

osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w plastycznym

konkursie rodzinnym na ozdobę świąteczną,  organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Wohyniu.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* niewłaściwe skreślić

                                                                                  ………..…………………………………………

                                                                                                         (data, czytelny podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w rodzinnym konkursie plastycznym na ozdobę świąteczną  wyrażam zgodę na

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe):

□ audycjach telewizyjnych, 

□ audycjach radiowych, 

□ publikacjach na stronie internetowej, 

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały okres trwania konkursu. 

* niewłaściwe skreślić

……………………………………………

                                                                                                                                        (data, podpis)



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją plastycznego konkursu rodzinnego  na 

    ozdobę lub dekorację świąteczną jest Gminne Centrum Kultury w Wohyniu (ul. Plac 9 września 1939

    r. 4, 21-310 Wohyń,  tel. 83 353 06 03).  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
    Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy sportowo - rekreacyjnej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem

    okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez

    zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy sportowo - rekreacyjnej dane 

   osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości

   publicznej osobom zgromadzonym.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie,  jednak  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja  imprezy  sportowo  -  rekreacyjnej  jest  związana  z  koniecznością  przetwarzania  danych

osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania

danych osobowych.

mailto:inspektor@cbi24.pl

