REGULAMIN KONKURSU

„Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą…”
Rodzinny konkurs plastyczny
na wykonanie figurki Świętego Mikołaja.

1. Organizatorzy:
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach.

2. Cele konkursu:
•

rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,

•

przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami,

•

przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,

•

propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie
do rozwijania zainteresowań,

•

promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,

•

zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,

•

propagowanie szacunku dla osób starszych oraz narodowych i lokalnych tradycji,

•

pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

3. Zadaniem konkursowym jest:
•

wykonanie figurki Świętego Mikołaja (powierzchnia podstawy może mieć
maksymalne wymiary; 50 cm x 50 cm a wysokość figurki maksymalnie 70 cm).

•

własnoręczne wykonanie figurki Świętego Mikołaja bez użycia gotowych elementów,

•

zastosowanie ciekawych rozwiązań plastycznych oraz technicznych,

•

zastosowanie materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników,
makaronu, muszelek, bawełny, wełny, papieru, waty bawełnianej, drutu, bibuły, etc.

4. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych Gminy
Międzyzdroje wraz ze swoimi rodzinami, które wypełnią kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich, jest zgoda ich opiekunów
prawnych, obejmująca także informację o zapoznaniu się z informacją RODO oraz wypełnienie
podpisanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

5. Warunki konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie figurki Świętego Mikołaja bez użycia gotowych
elementów (powierzchnia podstawy może mieć maksymalne wymiary; 50 cm x 50 cm
a wysokość figurki maksymalnie 70 cm). Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co
najmniej jedną osobą dorosłą z rodziny). Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne
z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Razem z figurką
Świętego Mikołaja należy przynieść też zdjęcia w formie elektronicznej ( płyta CD, pendrive )
oraz kartę zgłoszeniową załącznik nr 1 ( z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona
i nazwiska autorów pracy).

6. Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) do godziny 19:00
w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

7. Kryteria oceny:
Członkowie komisji konkursowej w składzie 5 osób oceniają zgłoszone do konkursu prace.
Ocenie podlegać będą:
•

estetyka wykonania

•

zgodność z tematem

•

pomysłowość, oryginalność

•

samodzielność wykonania

8. Nagrody:
Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Za zajęcie I, II, i III miejsca uczestnicy
konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas kiermaszu bożonarodzeniowego 16 grudnia 2018 r.
o godzinie 14:00 w Amfiteatrze.

10. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji komisji
nie przysługuje odwołanie.

11. Postanowienia końcowe:
Prace konkursowe nie przechodzą na własność organizatora konkursu, odbiór ich nastąpi po
zakończeniu wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
regulaminu konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do
zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.

12. Zasady publikacji oraz ochrony danych osobowych:
Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (dalej: RODO) informuje, że:
Administrator danych osobowych (ADO):
Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów
Warszawy 20, posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący
sposób:
a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com

Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez

danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD
poprzez e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com

Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1
lit. B) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora.

Profilowanie:
Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów
przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Ochrony Danych Osobowych
(która to jest dostępna na stronie internetowej MDK).

Wizerunek
1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com).,
stronie w serwisie facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale
w serwisie youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA
publikowane są fotografie i materiały wideo z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których
organizatorem jest MDK.
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede
wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania
swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku
osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres:
iod@mdkmiedzyzdroje.com, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na
stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego
funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia

„Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą…”
Rodzinny konkurs plastyczny na wykonanie figurki Świętego Mikołaja.
1.Imiona i nazwiska uczestników konkursu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych
osobowych dostępnymi w Regulaminie konkursu „Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą…”
i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych.

….….……….…………………..……………………..…………………………………………………………….

….….……….…………………..……………………..…………………………………………………………….
Data i podpis dorosłych uczestników konkursu (dziadkowie, rodzice)

Załącznik nr 2

Klauzula zgody dla rodziców zgłaszających dzieci do konkursu.
Działając jako opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetworzenie następujących danych osobowych:
1. imię i nazwisko dziecka,

□ zgoda

□ brak zgody

2. wizerunku (zdjęcia, filmy).

□ zgoda

□ brak zgody

Zgadzam

się

na

przetwarzanie

wyżej

wskazanych

danych

w

celu

udziału

w konkursie plastycznym „Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą…” (Rodzinny konkurs plastyczny
na wykonanie figurki Świętego Mikołaja) poprzez:
1. umieszczenie na stronie internetowej Międzynarodowego Domu Kultury wyżej wskazanych
danych uczestników konkursu:
□ zgoda

□ brak zgody

2. przechowywanie danych o uczestnikach konkursu w celach archiwizacyjnych:
□ zgoda

□ brak zgody

Dodatkowo oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. Wskazuję także, że mam wiedzę iż,
Administratorem danych, na których przetwarzane wyrażam zgodę jest Międzynarodowy Dom Kultury
z siedzibą w Międzyzdrojach (ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje), reprezentowany
przez Dyrektora Artura Duszyńskiego. Odbiorcami podanych przeze mnie danych są podmioty,
z którymi Administrator współpracuje w związku z organizacją konkursu. Wiem, że w stosunku do
podanych danych osobowych mam prawo:
- dostępu do ich treści,
- sprostowania,
- żądania usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Wiem także, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
….……………………………………………………………………………….
Data i podpis opiekuna prawnego dziecka

