Regulamin Konkursu Plastycznego „Boże Narodzenie 2020"
- edycja wirtualna

Miejski Ośrodek Kultury Sportu Ii Rekreacji w Chełmku (MOKSiR), zaprasza wszystkie dzieci do
udziału w konkursie pod tytułem „Boże Narodzenie 2020”.
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.
Technika prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp.
Zasady konkursu:
1.
2.

Z uwagi na obecną sytuację prace wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej.
Każdy z uczestników może wysłać jedną pracę w rozmiarze A4 lub A3, (rozmiar zdjęcia
dłuższy bok 800pix),
3. Należy wykonać zdjęcie pracy i przesłać je na adres: moksir@chelmek.pl
4. W treści maila należy zamieścić takie informacje jak: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, nr
kontaktowy do opiekuna/rodzica, adres placówki z której praca jest wysyłana.
5. Wraz z pracą konkursową, należy przesłać wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu (w formie skanu lub zdjęcia).
6. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie do celów konkursu – jego organizacji i przeprowadzenia.
8. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora złożona z ekspertów
w dziedzinie sztuk plastycznych.
Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
- zakresu i wartości merytorycznej;
- zgodności z tematem;
- pomysłowości i oryginalności;
- walorów artystycznych;
- estetyki i samodzielności wykonania.
9. Wyniki konkursu (wybrane prace oraz imiona, nazwiska, wiek laureatów) zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora: http://moksir.chelmek.pl/ oraz portalu
społecznościowym (koncie Facebook MOKSiR Chełmek).
10.
Udział w konkursie wiążę się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz
MOKSiR Chełmek, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.).
11.
Prace niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały
udziału w konkursie.
12. Na prace czekamy do 19.12.2020,
13. Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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) zwanego dalej Rozporządzeniem:
a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 3
b) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: moksir@chelmek.pl
telefonicznie pod numerem 33 846 12 96, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

c) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
d) Celem zbierania danych osobowych jest organizacja konkursu „Boże Narodzenie 2020”,
kultywowanie tradycji świątecznych, rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspieranie
rozwoju talentów i umiejętności plastycznych, popularyzowanie różnych technik
plastycznych, budzenie wrażliwości na sztukę;
e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą
(Artykuł 6. Ust.1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
f) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
(np. prawne, IT), oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.
i) Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
j) Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
k) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
l) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi udział
mojego dziecka w Konkursie.
m) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

