Regulamin konkursu rysunkowo – graficznego
Mały Karpik 2019
Ocena:
Oceny prac dokona jury powołane przez
organizatora według następujących kryteriów:
- technika wykonania
- pomysł
Cele i zadania konkursu:
- kompozycja
- rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
- tworzenie możliwości powszechnego udziału Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 4 X 2019 r.
dzieci w działaniach plastycznych,
wiekowych:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
- poszukiwanie nowych talentów.
- kategoria I: klasy 0-4
stronie Ośrodka Kultury w Niemodlinie
- kategoria II: klasy 5-6
www.okniemodlin.org.
Warunki uczestnictwa:
- kategoria III: klasy 7-8
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przesłanie lub dostarczenie pracy wraz z kartą Temat przewodni: ryba związana historycznie z Nagrody:
zgłoszeń uczestnika do dnia 30 września na adres: Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb. Nagroda Grand Prix – nagroda rzeczowa
o wartości 200 zł. Nagrody rzeczowe w trzech
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Mikołaja Reja 1
Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, kategoriach wiekowych o wartości 130 zł
49-100 Niemodlin
grafika, wyklejanka, wydzieranka). Format A4. Papier (I miejsce), (90 zł II miejsce), 80 zł (III miejsce).
Organizator może przyznać dodatkowe nagrody
Tel./fax: 77 4606 096
sztywny, brystol, blok techniczny, tektura.
Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez
materiałów nietrwałych i sypkich typu kasze, cukier, siebie formie lub wysokości.
Nagrody ufundowane przez organizatorów
UWAGA Prace dostarczone po terminie nie
plastelina oraz makiety itp.
zostaną
wręczone
laureatom
podczas
będą przyjmowane.
Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, podsumowania konkursu w Ośrodku Kultury
nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania lub szkoły). w Niemodlinie w dniu 15 listopada 2019 r.
UWAGA Prace zniszczone nie będą przyjmowane.
Organizatorzy:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki
Osieckiej w Niemodlinie

Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół
podstawowych z gminy Niemodlin oraz gmin: Lewin
Brzeski, Łubniany, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów,
Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu
„Mały Karpik” 2019

1.Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………

2.Tytuł pracy

………………………………………………………………………………………………

3.Kategoria

…………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna

……………………………………………………………………………………………

5.Nazwa instytucji zgłaszającej uczestnika ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………, dn. …………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………….
…………………………….........................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

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: ………………………………………………….

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

Zakres danych – zgoda

1

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko, wizerunek

Strona internetowa, BIP,
portale społecznościowe –
realizacja wymogów
własnych

Imię i nazwisko, wizerunek

Dokumentacja z organizacji
konkursów i zawodów –
realizacja wymogów
ustawowych

2

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych
OK

OK

3
Imię i nazwisko uczestnika,
wizerunek

Dokumentacja
prowadzonych zajęć realizacja wymogów
ustawowych

OK

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
zgodny na przetwarzanie danych,

•

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.

…………………………….…………………..
(data, podpis - imię i nazwisko)

