REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jajo wielkanocne”

1.

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów

2.

Cele konkursu:


Umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz
wykazania się aktywnością twórczą,



Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz ćwiczenie sprawności manualnej,



pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych.

3.

Warunki uczestnictwa:



konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Goleszów,



Warunkiem

udziału

jest

złożenie

w

sekretariacie

GOK

pracy

konkursowej

wraz

z załącznikami do regulaminu do dnia 31.03.2021 r. Złożone prace bez załączników do regulaminu nie będą brały
udziału w konkursie.


Technika wykonania prac: dowolna



Format prac: dowolny



Wyniki

konkursu

zostaną

przesłane

uczestnikom

drogą

mailową

na

adres

podany

w oświadczeniu (załącznik nr 1).
KOMPLETNE ZGŁOSZENIE należy dostarczyć Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r. do
godz. 16.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4.

Kryteria oceny:



Zgodność z tematem i warunkami regulaminu,



Pomysłowość wykorzystanych materiałów, oryginalność,



Samodzielność wykonania pracy.

Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu
1 kwietnia 2021 r.

5.

Nagrody

Jury przyzna 3 nagrody w kategorii przedszkoli, 3 nagrody w kategorii klas 1-3 oraz 3 nagrody w kategorii młodzieżowej.
Dodatkowo Jury przyzna wyróżnienia.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez Organizatora.

6.

Postanowienia końcowe


Wyniki

konkursu

wraz

z

nazwiskami

laureatów

zostaną

opublikowane

na stronie internetowej GOK (www.goleszow.com.pl) oraz na facebooku GOK.


Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

wprowadzenia

zmian

w

Regulaminie

i jego ostatecznej interpretacji.


Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: gok@goleszow.com.pl, tel. 33 479 05 21, kom. 573 444 553



Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie są dostępni w godz. 8.00 – 16.00.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Jajo wielkanocne”
...............................................
Miejscowość, data
............................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
..................................................... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie „Jajo wielkanocne”
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie w terminie 01.03.2021 r. do
31.03.2021 r.
Wiek uczestnika konkursu: …………… klasa: ………………………………………..
Przedszkole/szkoła: ………………………………………………………………………
Adres mailowy do kontaktu: ……………………………………………………………..
Tel. Kontaktowy: ……………………………………………………………….………...
Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu ww. konkursu, który dostępny jest
na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa oraz dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury,
reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów.
Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw.goleszow.pl
3. Państwa oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym
do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, a także w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na
publikację wizerunku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Państwa oraz dziecka dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a także przez
okres wystąpienia możliwych roszczeń i obrony przed roszczeniami .
5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc wziąć udział w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
...........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

...................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………
Miejscowość, data

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie
i
wykorzystywanie
wizerunku
mojego
dziecka
............................................................................................ zarejestrowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Goleszowie podczas konkursu „Jajo wielkanocne” organizowanego
w terminie 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Strona internetowa GOK w Goleszowie

TAK / NIE*

Facebook (profil GOK w Goleszowie)

TAK / NIE*

Strona internetowa Gminy Goleszów

TAK / NIE*

Portal OX

TAK / NIE*

Gazeta lokalna „ Panorama
Goleszowiska”

TAK / NIE*

Zostałem(am) poinformowany(a), że udzielenie zgody jest dobrowolne i mogę wycofać zgodę
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – rozpowszechnianie wizerunku za zgodą rodzica/opiekuna
prawnego;
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

*zaznaczyć właściwe
................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

