Regulamin konkursu plastycznego
„ODKRYWAMY ŚLĄSK BEZ SMOGU”
Organizator:
Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”
w Katowicach, ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice,
tel. (32) 203-05-17, fax: (32)203-55-24.
www.mdkbogucice-zawodzie.pl
Cele:



kształtowanie postaw proekologicznych,
szerzenie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn powstawania smogu
oraz metod walki z tym negatywnym zjawiskiem,
 rozwój kreatywności, zachęta do tworzenia,
 poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik.
Kategorie wiekowe:
I.
przedszkole (5-6 lat)
II.
szkoła podstawowa I – III,
III.
szkoła podstawowa IV – VIII.
Kategorie konkursowe:
 prace plastyczne płaskie, technika i format dowolne (np. rysunek, malarstwo, kolaż),
 prace przestrzenne, technika i format dowolne (np. materiały wtórne).
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem
przewodnim, w dowolnie wybranej kategorii oraz technice.
2. Każda praca powinna być opisana metryczką (załącznik nr 1) z następującymi danymi: imię i nazwisko
autora, wiek, pełna nazwa i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail,
kategoria wiekowa, kategoria konkursowa. Metryczka powinna być podpięta do pracy. Prosimy nie
przyklejać metryczek bezpośrednio do prac. Prace bez metryczki nie będą oceniane.
3. Do prac konkursowych należy dołączyć podpisane oświadczenie przez rodzica (opiekuna prawnego)
dziecka uczestniczącego w konkursie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie wizerunku oraz zgoda na wykorzystanie dzieła/utworu (załącznik nr 2).
4. Prace należy dostarczyć (nadesłać) do Organizatora najpóźniej do dnia 05.12.2018 r. (decyduje data
wpływu).
5. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18.12.2018 r.
o godzinie 11:00 na Sali widowiskowej „MDK Bogucice – Zawodzie” dział Bogucice.
6. Prace konkursowe będą brały udział w wystawie pokonkursowej, która potrwa do 20.01.2019 r.
7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania oraz
publikowania.
8. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
Ocena prac:
1.
2.
Nagrody:
1.
2.

Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora.
Werdykt Jury jest ostateczny, a uczestnik nie może się od niego odwołać.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie trzech pierwszych
miejsc oraz za wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
Organizator oraz Jury decydują o ilości nagród.

Uwagi końcowe:
1.
2.

Organizator nie odpowiada za zniszczone lub uszkodzone prace podczas przesyłki.
Dodatkowych informacji udziela instruktor MDK Joanna Strząbała pod numerem tel. (32) 203-05-17
oraz e-mail: j.strzabala@mdkbogucice-zawodzie.pl
3. W kwestiach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu decyzje podejmuje Jury
w porozumieniu z Organizatorem.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
„Odkrywamy Śląsk bez smogu”

Imię i nazwisko autora

Wiek uczestnika

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej
uczestnika konkursu

Imię i nazwisko opiekuna

Telefon kontaktowy i e-mail

Kategoria wiekowa

Kategoria konkursowa

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego
„Odkrywamy Śląsk bez smogu”

OŚWIADCZENIA

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”
w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344,











Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody lub w celu realizacji
Konkursu „Po drugiej stronie tęczy” i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że
uprawnionym na mocy przepisów prawa,
Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiada Pan/Pani Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
na podstawie art. 13 pkt. 2 posiada Pani Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Pani/Panu Prawo do kontroli przetwarzania danych
(sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia),
na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie swoich danych MIEJSKIEMU DOMU KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” jest dobrowolne.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą
poczty tradycyjnej lub elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z uczestnictwem w Konkursie plastycznym „Odkrywamy Śląsk bez smogu” organizowanych
przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /
danych mojego dziecka / podopiecznego. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu
Organizacji Konkursu Plastycznego „Odkrywamy Śląsk bez smogu” ,
2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w zajęciach MDK,
3) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego oraz
ich poprawiania.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego przez MDK
„Bogucice – Zawodzie” w formie zdjęć (foto), nagrań (video) oraz w publikacjach, w prasie oraz w Internecie,
w których uczestniczy moje dziecko zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.):
1)

2)

3)

udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów
niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu,
na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach
społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach oraz
zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej.
Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez ograniczeń terytorialnych,
bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji konkursu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU:
Upoważniam MDK „Bogucice – Zawodzie” do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła powstałego
w związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Odkrywamy Śląsk bez smogu” wyłącznie
do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, bez konieczności wypłaty
wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach
eksploatacji.

……………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………..
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

