REGULAMIN KONKURSU NA TRANSPARENT
dotyczący zwalczania agresji wobec dzieci
Konkurs pod hasłem „BEZ PRZEMOCY KU WOLNOŚCI”

§1
Temat i cel konkursu
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Bez przemocy ku wolności”
2. Cele Konkursu:
•

Uświadomienie dzieciom i młodzieży ich przynależności do konkretnej rodziny
i społeczności

•

Uświadomienie znaczenia rodziny w ich życiu oraz w środowisku lokalnym

•

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne

•

Budowanie więzi wewnątrzrodzinnych

•

Tworzenie pozytywnego wizerunku otoczenia otwartego na rodzinę

§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul.
Szkolna 16, 62-002 Suchy Las, tel. 61 25 00 400, e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl,
www.osrodekkultury.pl
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach wiekowych:
•

I kategoria, wiek 12-14

•

II kategoria, wiek 15-19

§4
Zadanie konkursowe

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie
transparentu, którego tematyka związana będzie ze zwalczaniem agresji wobec
dzieci.
2. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi.
3. Jeden transparent mogą wykonać maksymalnie 3 osoby.

4.
5.
6.
7.

Minimalny wymiar transparentu to: 60 cm x 80 cm.

Technika wykonania prac dowolna.
Termin nadsyłania wraz z kartą zgłoszenia prac upływa z dniem 24 maja br.
Karta zgłoszenia – zał. nr 1 do regulaminu.
§5
Kryteria oceny

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę:
•

Zgodność z tematyką i celem Konkursu

•

Walory estetyczne - wartość artystyczna i techniczna pracy

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
•

I kategoria, wiek 12-14

•

II kategoria, wiek 15-19

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2019 r.

§6
Nagrody
1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
2. Jury powołane przez organizatora przyzna I, II, III nagrodę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania

miejsc ex aequo.
§7
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników
będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane nagrodzonych i wyróżnionych
Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także do promocji,
reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów
elektronicznych, drukowanych związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od dnia
zakończenia konkursu.
3. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
5. Uczestnik, a w przypadku Uczestników którzy nie ukończyli 18 lat także opiekunowie
prawni, w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych
Uczestników może żądać:
a) dostępu do danych osobowych go dotyczących

b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub
d) ograniczenia ich przetwarzania.
6. Uczestnik lub opiekun prawny mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie osrodekkultury.pl.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………..……………………
Telefon kontaktowy i adres mailowy …………………………………………………………………
Wiek uczestnika ………………………………………………..……………………………………..………..
Adres zamieszkania ……………………………………….……………………………………………………
Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu.
…………………………………………..…(data i podpis uczestnika)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Bibliotekę
Publiczną Gminy Suchy Las, w celu udziału w konkursie, a w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia
moich prac wyrażam zgodę na:
a) wykorzystanie wizerunku
b) przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy
Suchy
do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów
elektronicznych i drukowanych związanych z Konkursem.
………………………………………………………(data i podpis uczestnika)
Jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział ………………………………………………….…………(imię
i nazwisko uczestnika) w konkursie organizowanym przez CKiBP Gminy Suchy Las oraz oświadczam,
że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu.
* …………………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna ustawowego)
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………(imię i nazwisko
uczestnika) przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las, w celu udziału w
konkursie, a w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia prac wyrażam zgodę na:
a) wykorzystanie wizerunku
b) przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………(imię
uczestnika) przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las

i

nazwisko

do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów
elektronicznych i drukowanych związanych z Konkursem.
* …………………………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna ustawowego)

*wypełnić w przypadku uczestnika małoletniego i/lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności
prawnych

