Powiatowy Konkurs Plastyczny
na ilustrację do wybranego wiersza Agnieszki Osieckiej
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.
2. Cele konkursu:
•

Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej na estetykę i aktywnej twórczo.

•

Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

3. Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół z terenu powiatu opolskiego i przeprowadzony zostanie
w dwóch kategoriach wiekowych:
•

I kat.: klasy 7-8 szkół podstawowych

•

II kat.: uczniowie szkół ponadpodstawowych

4. Temat:
Tematem przewodnim konkursu jest zilustrowanie dowolnie wybranego wiersza Agnieszki
Osieckiej.
5. Zasady uczestnictwa:
•

Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3, w dowolnej technice rysunkowej,
graficznej, malarskiej – bez użycia materiałów sypkich.

•

Ocenie prac podlegać będzie oryginalność pomysłu, estetyka i jakość wykonania.

•

Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania oraz
nazwą szkoły.

•

Należy podać wiek uczestnika i telefon kontaktowy oraz tytuł zilustrowanego wiersza.

6. Terminy
•

Prace należy składać osobiście lub pocztą do dnia 30 września 2019 r. w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin.

•

Lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej www.okniemodlin.org. Nagrody
zostaną wysłane pocztą.

7. Nagrody i ocena prac:
W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia wybrane przez
jury powołane przez organizatora. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
8. Postanowienia ogólne:
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu
i przyznania nagród i wyróżnień. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

I Powiatowy Konkurs Plastyczny
na ilustrację do wybranego wiersza Agnieszki Osieckiej
Ośrodek Kultury w Niemodlinie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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, wyrażam zgodę na
przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych mojego dziecka/moich*:
………………….………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
Lp.
1

……………………………………………….………………………………

Imię i nazwisko uczestnika
2

…………………………………………….………………………………..

Nazwa szkoły zgłaszającej z telefonem kontaktowym

kl. 7-8 szkoły podstawowej
szkoła ponadpodstawowa

Zakres danych

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko
uczestnika,
wizerunek

Strona internetowa, portale
społecznościowe

Imię i nazwisko
uczestnika,
wizerunek

Dokumentacja z organizacji
konkursów i zawodów

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
im. Agnieszki Osieckiej

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
im. Agnieszki Osieckiej

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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, przyjmuję do
wiadomości, że:
•

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą przy ul.
Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie jest
Pan Marek Krzyżanowski, tel. 774606096, e-mail pulsniem@o2.pl

•

Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami. Dane będą udostępniane wyłącznie
podanym odbiorcom

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Ośrodka Kultury w Niemodlinie
lub odwołania zgody na przetwarzanie danych

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz 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 przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

……………………………………………………..……………………………

•

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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

•

Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny Dane podaję
dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne

Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć)

……………………………………….…………………………………………

Tytuł zilustrowanego wiersza Agnieszki Osieckiej

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

Pieczęć instytucji

(data, czytelny podpis - imię i nazwisko opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej* *niepotrzebne skreślić

