KONKURS PLASTYCZNY
w rocznicę odzyskania Niepodległości przez POLSKĘ
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zaprasza do wzięcia
udziału w Konkursie Plastycznym w ramach rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
1. Organizator:
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
2. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości,
- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
3. Tematyka konkursu:
„Odzyskanie przez Polskę Niepodległości ” - interpretacja tematu konkursu jest dowolna
i zależna od woli osoby wykonującej pracę.
4. Warunki uczestnictwa:
- w Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat:
I kategoria 7-9 lat (roczniki 2013-2011)
II kategoria 10 – 12 lat (roczniki 2010-2008)
III kategoria 13-14 lat (roczniki 2007-2006)
IV kategoria 15-16 lat (roczniki 2005 – 2004)
- nie dopuszcza się prac grupowych,
- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,
- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również
kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych
z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym
zakomponowaniem tła.
- format prac: dowolny

- praca musi być opisana imię, nazwisko, miejscowość, reprezentowana placówka/instytucja,
kategoria, rok urodzenia
5. Terminarz:
- zdjęcie pracy w formacie JPG. oraz podpisane oświadczenie (załącznik nr 1) należy wysłać w
terminie do dnia 10.11.2020r. do północy na adres e-mail: ckirwschowa@wp.pl
- decyduje data dostarczenia wiadomości e-mail
- uczestnicy mogą być zgłoszeni wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
- Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
1) imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia, miejscowość uczestnika Konkursu, reprezentowana
placówka/instytucja, kategoria (załącznik nr 1)
2) oświadczenie (załącznik nr 2)
- Przy kwalifikacji do Konkursu brana będzie pod uwagę kompletność danych zgłoszenia
konkursowego.
- prace po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
- efektem konkursu będzie wirtualna galeria prac na profilu społecznościowym FacebookCentrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
- ogłoszenie wyników i wirtualna prezentacja prac nastąpi 13.11.2020 r. o godz. 15:00
na profilu społecznościowym Facebook – Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę.
6. Kryteria oceny:
- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,
- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania,
twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,
- decyzje Komisji są ostateczne.
7. Nagrody:
- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów,
- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.ckir.wschowa.pl
i profilu społecznościowym Facebook

8. Informacje dodatkowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych,
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych
i promocyjnych konkursu,
- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ckir.wschowa.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook – Centrum Kultury i
Rekreacji we Wschowie
9. Załączniki:
Załącznik nr 1 karta zgłoszenia,
załącznik nr 2 oświadczenie

KONKURS PLASTYCZNY – KARTA ZGŁOSZENIA
Dane autora pracy:
Imię …...............................................................................
Nazwisko...........................................................................
Adres zamieszkania ..
….....................................................................................................................................................
Telefon opiekuna : …............................................... e- mail: …................................................................
Kategoria wiekowa (zaznaczyć x):
□
□
□
□

I kategoria 7-9 lat (roczniki 2013-2011)
II kategoria 10 – 12 lat (roczniki 2010-2008)
III kategoria 13-14 lat (roczniki 2007-2006)
IV kategoria 15-16 lat (roczniki 2005 – 2004)

Nazwa, adres i telefon szkoły lub placówki

..................................................................................................................................................................
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w jest: Centrum Kultury
i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa,
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania do Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej
marek.biedak@cbi24.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji zadań wynikających ze
statutu CKiR, dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Centrum Kultury i Rekreacji we
Wschowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
Celem zbierania danych jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z okazji rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcą danych będzie Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie do publikacji wyników konkursu
oraz wernisażu wystawy prac pokonkursowych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
..................................................................................................
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody dla uczestnika
……………………………………………………
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: oświadczam, że:
1)
Udzielam w imieniu własnym nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne rozpowszechnienie pracy plastycznej wraz
z podanym imieniem i nazwiskiem autora pracy, jego zdjęcia/wizerunku i wysłanej do Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na adres mailowy: ckirwschowa@wp.pl w ramach
udziału w konkursie on-line „Konkurs Plastyczny w rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę”, na polach eksploatacji obejmujących:

wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;

rozpowszechnianie artystycznego wykonania – publikację zdjęcia pracy, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne za pośrednictwem stron internetowych CKiR oraz profili społecznościowych,
a także w ramach innych działań informacyjno – promocyjnych o działalności statutowej
CKiR, prowadzonych przez CKiR.
w celu umożliwienia realizacji Konkursu i wykorzystania zdjęć prac plastycznych do promocji
Konkursu oraz działalności statutowej Organizatora oraz zgodnie z odrębnymi przepisami,
wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody Organizatorowi.
Niniejsza zgoda oraz licencja:
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
dotyczy zdjęcia pracy plastycznej w ramach udziału w konkursie on-line „Konkurs
Plastyczny w rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę” z udziałem mojego dziecka,
Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek zawarty na przesłanym zdjęciu może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym roszczeń o wynagrodzenie względem Centrum Kultury i Rekreacji
z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka i jego pracy na potrzeby realizacji konkursu
on-line „Konkurs Plastyczny w rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę”, a także
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez CKiR jak w oświadczeniu.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany z celem i sposobem przetwarzania
danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku – tj. w celu umożliwienia realizacji
i promocji konkursu on-line „Konkurs Plastyczny w rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę” przez Centrum Kultury i Rekreacji z siedzibą we Wschowie (67-400),
ul. Niepodległości 1.
imię i nazwisko uczestnika/opiekuna
prawnego

Podpis uczestnika/opiekuna prawnego

