Regulamin konkursu plastycznego
"kartka świąteczna"

I.

Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego "kartka świąteczna" jest
Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie
2. Adres Organizatora: ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo
3. Osobą do kontaktu jest: Arkadiusz Woźniak , Malwina Łyszkowska
- tel. 29 767 04 28,
e-mail: gokkarniewo@wp.pl

II.

Cele i tematyka konkursu
1. Cele konkursu
 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej
 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych
dokonań twórczych
 kultywowanie tradycji wykonywania kartek
bożonarodzeniowych
 umożliwienie dzieciom przedstawienie własnej wizji,
nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Tematyka prac
 kartka o tematyce Świąt Bożego Narodzenia

III.

Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Karniewo.
2. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży uczęszczających do
szkół i przedszkoli na terenie Gminy Karniewo.
3. Konkurs trwa od 15 listopada 2019r do dnia 6 grudnia 2019r.

4. Prace złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w
konkursie.

IV.

Komisja Konkursowa, kryteria oceny
1. zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione pod względem
wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję
Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów
artystycznych, estetyki wizualnej, pomysłu i zgodności z tematyką
konkursu.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie
4. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od
werdyktu Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

V. Technika i format wykonania prac
1. Technika wykonania prac jest dowolna (nieprzestrzenna - bez
odstających elementów)
2. Dopuszczalny format prac konkursowych nie większy niż A4
3. Ta sama praca nie może zostać zgłoszona przez więcej niż jedną
osobę
4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną prace.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze
(imię nazwisko, klasa, szkoła)

VI.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników
1. komisja konkursowa dokona oceny prac oraz rozstrzygnie konkurs
w terminie do dnia 13.12.2019r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu
Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie na portalu facebook.
3. Dla laureatów konkursu, których wybierze komisja konkursowa,
przyznana zostanie nagrody rzeczowe.

VII.

Postanowienia końcowe
1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace
spełniające warunki regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych
osobowych Uczestników Konkursu, po uprzednim uzyskaniu w
tym zakresie zgody Uczestników bądź Rodziców/ Opiekunów
prawnych Uczestników Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia
lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
5. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
konkursowych.
6. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który
bezpłatnie przejmuje autorskie prawa majątkowe do prac.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
informacji o konkursie.

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

..........................................................
imię i nazwisko dziecka

.........................
klasa

..........................................................
nazwa szkoły

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie
plastycznym "Kartka Świąteczna" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w
Karniewie.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej
oraz Facebooku GOK-u w Karniewie imienia i nazwiska mojego dziecka, nazwy szkoły do
której uczęszcza, zgłoszonej do konkursu pracy, a także wyniku uzyskanego w konkursie.
Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej (kartki
świątecznej) wykonanej przez moje dziecko na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na
wysłanie nagrodzonej pracy jako tegorocznej kartki świątecznej Urzędu Gminy Karniewo, co
jest ujęte w regulaminie konkursu.

..........................................................
miejscowość, data

......................................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)

Klauzula informacyjna
Zgoda z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie,
adres: ul Pułtuska 3, 06-425 Karniewo;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: gokkarniewo@wp.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora (np.
kancelaria prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

Oświadczam że zapoznałem/am się z treścią powyższej informacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
.......................................................
(czytelny podpis)

