REGULAMIN
„Świat jest piękny”
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kargowa
Cele główne konkursu:






rozwijanie wrażliwej postawy na drugiego człowieka
rozbudzanie poczucia estetyki i wyobraźni dzieci i młodzieży
doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej
poznawanie świata
wzbogacanie zdolności plastycznych

Organizator konkursu
Gminne Centrum Kultury w Kargowej
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
dotyczącej tematyki „Świat jest piękny”
Obrazek przedstawiający pejzaż wiejski lub miejski, dowolną techniką płaską.
Terminy
Prace należy dostarczyć do 30.10 2020 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury w Kargowej
ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Świat jest piękny”
Wynikach konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego
Centrum Kultury w Kargowej
http://gok.kargowa.pl/
Kontakt
Marlena Żachowska – Jaskulska e-mail – marlenaz@poczta.onet.pl

Zasady uczestnictwa
1. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona metryczką:
imię i nazwisko dziecka, wiek, adres i telefon.
2. Format pracy: A3.
Praca powinna być wykonana techniką płaską
(farba plakatowa, tempera, akryl, akwarela, pastel suchy lub tłusty)
3. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze
najlepsze prace, które zostaną nagrodzone w następujących grupach
wiekowych:
- 1 - 3 klasy Szkoły Podstawowej
- 4 - 6 klasy Szkoły Podstawowej
- 7 – 8 klasy Szkoły Podstawowej
4. Kryteria oceny:
- zgodność z tematem konkursu
- interpretacja tematu
- umiejętności techniczne uczestnika
- estetyka (staranność wykonania)
- oryginalność i indywidualizm przedstawienia
- walory artystyczne pracy
Oprócz przyznania miejsc konkursowych Jury ma prawo wyróżnić Uczestników
i ich prace, które zyskały uznanie członków Jury.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac konkursowych na
stronie internetowej placówki.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsc konkursowych
jeżeli dostarczone prace nie będą spełniały wymogów regulaminu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.
Dane osobowe wszystkich uczestników konkursu nie będą udostępnianie
osobom trzecim.

Klauzula informacyjna dotycząca konkursu plastycznego „Świat jest piękny”
1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej z
siedzibą w Kargowej przy ul. Browarnej 7;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
patrycja.gorzelanna@wp.pl ;
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO);
4) dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych
nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 2 lata) lub do momentu wycofania zgody;
5) odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Gminnego Centrum Kultury w
Kargowej, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. konkursu;
6) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowej;
7) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu;
8) Uczestnik na prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem;
9) Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres e-mail: lub
gok@kargowa.pl

10) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa], gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: RODO),
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

