GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIRCZU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIRCZU

REGULAMIN KONKURSU
„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”
I.

ORGANIZATORZY:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu
2. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu

II.

UCZESTNICY:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mircze.

III.

CELE:






IV.

Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze Światami Bożego Narodzenia,
promocja symboli związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
podtrzymywanie tradycji rękodzielniczych, twórczości ludowej,
przekaz wartości i tradycji w rodzinach,
stworzenie okazji dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mircze do
zaprezentowania własnych zdolności artystycznych.
ZASADY KONKURSOWE:

1. TERMINY ZGŁOSZENIA PRAC
09.12.2021 r. – 23.12.2021 r.
2. KATEGORIE I PRZEDMIOT KONKURSU
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych tj.:
 Kategoria I: klasy I - IV
 Kategoria II : klasy V - VIII
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana ozdoba Bożonarodzeniowa tj.: bombka,
inne ozdoby choinkowe, łańcuch, girlanda, stroik. Technika dowolna
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Prace powinny być wykonane własnoręcznie, nie mogą być wcześniej publikowane i nie
mogą naruszać praw autorskich, muszą być osobistym dziełem autora.
b) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
c) Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
d) Prace należy dostarczyć osobiście wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i oświadczeniem
wyrażającym zgodę na udział w konkursie, przetwarzanie i publikację danych osobowych
(załącznik nr 1) oraz publikację wizerunku (załącznik nr 2) do Gminnego Ośrodka Kultury lub
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Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres
(o zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia pracy do placówki):
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18 ,22-530 Mircze ,
Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu , ul. Kryłowska 45, 22-530 Mircze,
do dnia 23.12.2021r, do godziny 15:30.
V.

OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie uwzględni: poziom
artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, oraz estetykę
wykonania.
2. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół.
3. Komisja wybierze i nagrodzi I, II, III miejsce w każdej kategorii.
4. Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Laureaci (pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii) konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
6. O dacie i formie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefoniczne,
wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie
internetowej GOK.

VI.

UWAGI KOŃCOWE

1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację jego pracy, opublikowanie
imienia, nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora
oraz w mediach i Internecie.
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę na uczestnictwo w konkursie,
przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z załącznikami 1, 2.
VII.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Karta zgłoszenia i wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych
2. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych - wizerunek
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako
„RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5. Odbiorcy danych: brak.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Ma Pan/i prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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