Regulamin Konkursu Plastycznego on-line
pt. „Wiosenny zawrót głowy”
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu plastycznego on-line pt. „Wiosenny zawrót głowy” zwanego
dalej „Konkursem” jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs rozpoczyna się 24.02.2021r. i będzie trwał do 24.03.2021r.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, abstrakcyjnego myślenia.
2. Doskonalenie warsztatu plastyczno-technicznego.
3. Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz umiejętności plastycznej interpretacji świata
oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie.
4. Wychowanie poprzez uwrażliwianie na odbiór estetyczny otaczającej przyrody.
III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Dzieci, młodzież i dorośli w wieku powyżej 5 lat:
a) dzieci z przedszkoli Gminy Mielec;
b) uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Mielec;
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie Gminy Mielec;
d) osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Gminy Mielec.
2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego/rodzica.
3. Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wysłanie na adres e-mail:
konkurs@sokis.eu - informacji według załącznika nr 1.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej
RODO stanowiącej załącznik nr 2 oraz oświadczenia uczestnika/rodzica, opiekuna
prawnego stanowiącego załącznik nr 3.
5. Prace przesłane bez podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.
Oryginał podpisanego oświadczenia należy przesłać drogą tradycyjną na adres
Organizatora (Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą
w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów) z dopiskiem „KONKURS
PLASTYCZNY”, bądź dostarczyć bezpośrednio do siedziby Organizatora.
IV. WYMOGI KONKURSOWE

Hasło konkursu brzmi: „Wiosenny zawrót głowy”.
Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu tego hasła.
1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie
wcześniej niepublikowane i nieprzedstawione na innych konkursach.
2. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką: malarstwo, grafika, rysunek,
kolaż.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia lub skanu pracy
konkursowej w formie cyfrowej i przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną na
adres e-mail: konkurs@sokis.eu do 24.03.2021 r. według następujących specyfikacji:
- format: JPG,
- kolory w standardzie; RGB,
- rozdzielczość: mnimum 300 dpi

4. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
niej na rzecz Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie o których mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 r, Nr24, poz. 83) do organizacji wystaw stanowiących kontynuację
konkursu, do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, do
publikacji w Internecie.
V. KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność
z tematem Konkursu, oryginalność, staranność wykonania, estetykę plastyczną.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w kategoriach: dzieci, młodzież
oraz osoby dorosłe.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub
telefonicznie w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się
w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
6. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania lub braku możliwości
uczestnictwa Laureata w planowanym rozdaniu nagród, otrzymana nagroda zostanie
odebrana indywidualnie od Organizatora po telefonicznym lub mailowym ustaleniu
terminu.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
8. Prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy on-line.
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
3. Laureaci mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia lub skanu pracy
konkursowej, w przypadku jeśli jakość pracy nie będzie spełniała wymogów
redakcyjnych.
4. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
RODO poprzez załączenie do Regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 2.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego on-line
Pt. „Wiosenny zawrót głowy”

1.Tytuł pracy:
…………………………………………………………………………………....
2.Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………….

3.Wiek uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………….

4.Telefon kontaktowy, adres e-mail:
…………………………………………………………………………………….
5.Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)
…………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS PLASTYCZNY

„WIOSENNY ZAWRÓT GŁOWY”
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) i ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec
informuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.jednostki@ug.mielec.pl
i nr telefonu: (17) 774 56 65.
3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna prawnego będą
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1191 t.j.),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.).
4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z:
– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Podanie
dodatkowych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
1.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka) przez
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów
w zakresie potrzebnym do udziału w konkursie plastycznym „Wiosenny Zawrót Głowy”.
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż
konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie.

........................................................
(miejscowość i data)

........................................................
(podpis)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego
dziecka do celów publikacji zdjęć i filmów z konkursu plastycznego „Wiosenny Zawrót Głowy”
na internetowej stronie SOKIS, Urzędu Gminy Mielec oraz na tablicach informacyjnych.
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż
konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka
będzie brak możliwości umieszczania zdjęć, filmów itp.

........................................................
(miejscowość i data)

........................................................
(podpis)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego
dziecka do realizacji reportażu przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych do celów
publikacji w środkach masowego przekazu (prasa, telewizja).
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż
konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka
będzie brak możliwości przeprowadzenia stosownego reportażu.

........................................................
(miejscowość i data)

........................................................
(podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.

2.

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie była nigdzie
wcześniej publikowana, ani przedstawiona na innych konkursach oraz, że nie narusza
praw osób czy podmiotów trzecich.

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu plastycznego on-line
pt. „Wiosenny Zawrót Głowy”.

4.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.

……………………………….
data

……………….…………………
podpis pełnoletniego
uczestnika konkursu
lub opiekuna uczestnika

