Gminny konkurs plastyczny ,,Jan Paweł II – człowiek wiary i pokoju”

Regulamin konkursu gminnego:




Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Klub Kultury i Biblioteka w Woskrzenicach Dużych
Termin nadsyłania prac: do 28.05.2020 roku.



Rozstrzygnięcie konkursu: 01.06.2020 roku



Osoba do kontaktu Agnieszka Demidowicz tel.516 200 804

Przedmiot i cele konkursu :



stworzenie portretu opowiadającego o osobie Jana Pawła II.
(przedstawienie zarówno cechy fizycznych, jak i pokazanie osobowości) .
rozwijanie kreatywności,



pobudzanie aktywności twórczej

Kryteria oceny prac :
oryginalność, samodzielność wykonania, kreatywność, estetyka pracy, zgodność
pracy z tematem konkursu.
Warunki udziału


Akceptacja Regulaminu Konkursu.



Praca konkursowa powinna być dostarczona do 28.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres
email: woskrzenice@gokbp.pl
Przesłana do organizatora praca konkursowa musi zawierać:
- skan lub zdjęcie pracy



- zgodę na uczestnictwo i telefon do opiekuna (rodzic, nauczyciel)
- dołączenie do pracy karty zgłoszenia zawierającej dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich
dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna)
Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród



Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową
powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach:
-dzieci do 10 lat,
-dzieci powyżej 10 lat,
- młodzież szkół średnich



Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.




Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
Laureaci konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani telefonicznie.

Postanowienia końcowe
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz publikację wizerunku. Przesłanie karty zgłoszenia, w przypadku osób
niepełnoletnich dołączenie zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez Organizatora oraz w internecie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
w Konkursie

plastycznym

„Jan Paweł II – człowiek wiary i pokoju”
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
IMIĘ I NAZWISKO
………………………………………………………………………………….
……………………
ADRES…………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
WIEK ……………………
TEL.
………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
UWAGI …………........
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………

DATA
………………………………

PODPIS
.................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna

………………………………………………………
(miejscowość i data)
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Oświadczam, że:
1. Jestem rodzicem/opiekunem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko, wiek dziecka uczestnika konkursu)
2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu ,, Jan Paweł II – człowiek wiary i
pokoju” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej i wyrażam zgodę
na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Białej
Podlaskiej autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w regulaminie, w tym
opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól
eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kontekstu
publikacji,
2. Praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

…………………………………………………………………………………………….
( data, podpis rodzica, opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO),informuj ę, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e – mail: iod@gokbp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyłącznie w celu:
realizacji konkursu plastycznego „Jan Paweł II – człowiek wiary i pokoju”.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
• 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.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO,
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w
pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18
RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2,

• prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO – dotyczy danych przetwarzanych na
podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

• obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa,

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji zadań związanych z konkursem

plastycznym „Jan Paweł II – człowiek wiaty i pokoju”.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
❑ wyrażam zgodę ❑ nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, wizerunek
uczestników konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska
w celu realizacji konkursu plastycznego „Jan Paweł II - człowiek wiary i pokoju”.
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do
wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
……………………………………
podpis wyrażającego zgodę

