Regulamin konkursu plastycznego
„Wiosna, ach to Ty!” – widok wiosny zzaokna.

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Burmistrz Gniewkowa
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno wiosennej przyrody.
2. Wyzwolenie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną.
3. Udokumentowanie czasu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Gminie Gniewkowo
(jak widzimy wiosnę, zostając w domu).
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci Gminy Gniewkowo w 3 kategoriach wiekowych:




Przedszkole
Klasy 1-4
Klasy 5-8

2.Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
3.Praca może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ PRACY
1.Konkurs trwa do 30kwietnia 2020 r.
2. Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie pracy lub jej fotografii:




tradycyjną pocztą,
umieszczeniem pracy (fotografii) w urnie znajdującej się w siedzibieurzędu Gminy
Gniewkowa,
przesłanie pracy na adres mailowy gorska@gniewkowo.com.pl

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, dane
kontaktowe (e-mail lub numer telefonu), kategorię wiekową, oświadczenie o wyrażaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).
V. ZASADY PROMOWANIA
1. Ocenie podlegać będą samodzielnie wykonane prace.
VI. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN
1. Przyjmuje się system punktacji od 1 do 10. Zwycięzcami konkursu zostają te osoby, które zdobędą
największą liczbę punktów.
2. Kryteria oceniania: samodzielność, oryginalność, pomysłowość ogólne wrażenie estetyczne.

VII. KOMISJA KONKURSOWA
Burmistrz Gniewkowa powołuje 3-osobową komisję konkursową. Komisja dokonuje przeglądu
dostarczonych prac zgłoszonych do konkursu.
VIII. NAGRODY
Organizator przyzna nagrody dla 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżni 10
najciekawszych prac.
Rozdanie nagród zostaje odłożone na czas zakończenia pandemii koronawirusa.
IX. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.gniewkowo.com.pl/
oraz facebookowym fanpage’u Urząd Miejski Gniewkowo.
2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w
konkursie.
3. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem na przetwarzanie
danych osobowych w tym wizerunku zgodnie z 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. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia przedsięwzięcia. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w
Gniewkowie.

Załącznik nr 1

____________________ , ____________________
(miejscowość)

(data)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w rodzaju: imię,
nazwisko, wiek, e-mail, numer telefonu.
w celu rozstrzygnięcia konkursu „Wiosna, ach to Ty!”- widok wiosny zzaokna. Zgodnie z art. 6 ust. 1
lit a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1).

_____________________________
(czytelny podpis, data)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1) Administratorem

Państwa

danych

jest

Urząd

Miejski

w

Gniewkowie

(adres: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, adres e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl, numer
telefonu: 52-354 30 08).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celurozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt.
„Wiosna, ach to Ty!” – widok wiosny zza okna.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo

wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
11) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

