REGULAMIN
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020
„Moje jedyne marzenie”
I. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie /zwany Organizatorem/
II. Temat
Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Moje jedyne marzenie”. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją obrazu świata realnego
bądź wymyślonego, historii z życia badź wyobraźni.
III. Nagroda
Udział w wystawie prac laureatów konkursu, medale, dyplomy, broszury pokonkursowe.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m.in.
domów kultury, szkół, pracowni plastycznych etc.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską
techniką plastyczną /techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane/
3. Format pracy nie może przekroczyć rozmiaru 50x70cm /B2/ tzn., że dopuszczalny jest
każdy mniejszy bądź równy temu format pracy plastycznej.
4. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13
lat, 14-16 lat
5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.
6. Prace nadesłane na konkurs winny być opisane i zabezpieczone przed zniszczeniem
i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 / KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA
INFORMACYJNA / tego regulaminu / strona 3-4 /. Prace na odwrocie należy opisać
czytelnie według poniższego schematu:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA.....................................................................WIEK.................
NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ …............................................................................
TELEFON ............................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.....................................................................................
7. Prace spełniające warunki formalne oceni jury, które wyłoni laureatów.
Decyzje jury są ostateczne.
V. Terminy
Konkurs rozpoczyna się 24.02.2020 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem
11.05.2020 /termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora/. Wyniki konkursu opublikowane
zostaną do dnia 25.05.2020 a podsumowanie konkursu oraz dekoracja laureatów nastąpi w dniu
09.06.2020 roku.
Prace należy przekazać na adres Organizatora konkursu:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. KOPERNIKA 45, 95-015 GŁOWNO
Podsumowanie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora bądź innym wskazanym miejscu.
Wyniki konkursu i termin jego podsumowania opublikowany zostanie na stronie internetowej
mokglowno.webnode.com oraz w siedzibie Organizatora.
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VI. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 informujemy, że
Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i udostępnianie wizerunku jest Miejski Ośrodek Kultury w Głowinie reprezentowany przez Dyrektora
z siedzibą przy ul. Kopernika 45, 95-015 Głowno, tel.: (42) 719-11-43, adres e-mail: mokglowno@op.pl,
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt@iszd.pl
Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane/ dane dziecka ( takie jak imię
i nazwisko, wiek uczestnika zgodnie z regulamin konkursu – pkt IV. 4 i podziałem na grupy wiekowe)
celem udziału w konkursie „Zabierz mnie tam wyobraźnią 2020”
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udziału w przedmiotowym
konkursie.
Udział w konkursie wiąże się ze zgodą, że zdjęcia oraz filmy, na których utrwalono wizerunek
uczestnika konkursu może zostać udostępniony, rozpowszechniony, publikowany oraz zwielokrotniony
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami w celu popularyzacji działań w zakresie edukacji
kulturalnej organizatorów w mediach, takich jak FACEBOOK, materiałach promujących (ulotki,
informatory) działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury. (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r.
poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60)..
Więcej informacji na temat praw w związku z ochroną danych osobowych w klauzuli informacyjnej
dołączonej do karty zgłoszenia.
Informujemy także, że w trakcie eliminacji, finału konkursu mogą uczestniczyć media lokalne, jednak
zgodnie z art. 2 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) dziennikarze nie muszą pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunki
znajdą się w materiale prasowym oraz nie muszą spełniać obowiązku informacyjnego
Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]
1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności
literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30
rozporządzenia 2016/679.

VII. Uwagi końcowe
Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zaprezentowane zostaną
na wystawie pokonkursowej. Nadesłane prace i majątkowe prawa autorskie do nich przechodzą
na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów na rzecz ich autorów. Organizator nie zwraca prac
nadesłanych na konkurs. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją tego
Regulaminu.
Organizator udziela dodatkowej informacji pod tel.: 42 719 11 43 bądź droga poczty elektronicznej:
sadamczewski@mok.glowno.pl
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VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020
„Moje jedyne marzenie”

Załącznik 1 KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ

ADRES PLACÓWKI DELEGUJACEJ

TELEFON

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

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

WIEK

….........

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

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

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

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

Oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Klauzuli Informacyjnej
(którą należy wypełnić!), stanowiącej integralną część Karty Zgłoszenia.

................................................................................................................
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna / nauczyciela **
** niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA 7 Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020
ZAZNACZ X

□

Wyrażam zgodę na udział i akceptuję Regulamin 7 Konkursu ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020 organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie w okresie 24.02.-30.06.2020 roku.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka/podopiecznego** zawartych w Karcie Zgłoszenia. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w konkursie.

□

□

Wyrażam zgodę /
Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.** na
stronie internetowej, w folderach, informatorach, mediach społecznościowych MOK Głowno służących budowaniu pozytywnego wizerunku
działań MOK Głowno, a także promocji 7 Konkursu Plastycznego ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020, jak również na
rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym
określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji ośrodka, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293)

□

Oświadczam, jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Miejski Ośrodek
Kultury w Głownie, autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a)
rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu; b) publiczne
wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja, wydawnictwa etc./;
c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa
majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszej klauzuli informacyjnej.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

1.

Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie wizerunku
i oświadczeniu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych jest Miejski Ośrodek Kultury reprezentowany przez
Dyrektora w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 45, 95-015 Głowno, tel.: (42) 719-11-43, adres
e-mail:
mokglowno@mok.glowno.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pana/Pani, dziecka/podopiecznego** dane celem udziału
w działaniach organizowanych przez MOK w ramach 7 Konkursu Plastycznego ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020
zgodnie z Regulaminem i 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L
Nr 119)
4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało
się zgodnie z rozporządzeniem.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani, dziecku/podopiecznemu**
w 7 Konkursie Plastycznym ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2020.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom.
Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując
korespondencję na adres: kontakt@iszd.pl
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na
niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) laureatów
będą przetwarzanie do momentu odwołania zgody. W przypadku wizerunku, dane przetwarzane będą do momentu odwołania
zgody.

□

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016
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, i zgodnie Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

….........................................................................................
Imię i Nazwisko uczestnika konkursu

................................................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna **
Data: ….......................................
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