I Cele Konkursu
Przybliżenie polskich obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
oraz pobudzenie artystycznej wyobraźni dzieci i młodzieży
II Terminarz i miejsce konkursu
Nadsyłanie prac – do 18.12.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – 22.12.2020 r.
Miejsce konkursu – GCKiCz w Jodłowej

III Uczestnicy
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych
II kategoria - uczniowie szkoły średniej
III kategoria – szopki rodzinne
IV kategoria - stowarzyszenia

IV Regulamin
1. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie
przyjmujemy form płaskich). Konstrukcja szopki powinna być stabilna, elementy
przymocowane w sposób uniemożliwiający przesuwanie się. Wymiary prac dowolne.
Wyklucza się możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych,
ogólnodostępnych w sprzedaży. W szopkach można zamieszczać akcenty
charakterystyczne dla gminy Jodłowa /elementy architektury, postacie itp./.
2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę /imię i nazwisko, zaznaczona kategoria
zgodna z regulaminem konkursu, adres zamieszkania oraz telefon autora, nazwa,
adres oraz telefon placówki oświatowej lub stowarzyszenia/. W przypadku prac
zbiorowych prosimy o podanie imienia i nazwiska współautorów pracy. Powyższe dane
powinny zostać umieszczone na odwrocie pracy.
3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny prac
i przyzna nagrody biorąc pod uwagę walory estetyczne, kreatywność i wyobraźnię oraz
zawartość treściową prezentowanych prac.
4. Bez względu na liczbę współautorów prezentowanych prac, w regulaminie
przewiduje się przyznanie jednej nagrody rzeczowej.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
6. Autorów szopek prosimy o dołączenie do pracy klauzuli zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnej z RODO (załącznik nr 1).
7. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest organizator.
Zapraszamy do wzięcia udziału !

Klauzula informacyjna
Zgodnie zart.13 ust.1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679
kwietnia

2016

r.

w

sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w

z dnia 27
związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako RODO) informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39

- 225 Jodłowa 25 B, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jodłowa pod numerem 1, NIP
8721819616, REGON 850478522
• Kontakt z Inspektorem

ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail:

gckicz.rodo@interia.pl
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń wynikających
z Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
• Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz oraz
członkom Komisji Konkursowej
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do
usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
• Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do
niego
•Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie

Załącznik nr 1

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, nr telefonu, wizerunku w mediach społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich,
portalach internetowych przez administratora danych Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Jodłowej, Jodłowa 25 B, 39 - 225 Jodłowa, w celu organizacji oraz przebiegu Konkursu na Szopkę
Bożonarodzeniową .
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.

Zapoznałem(-am)

się

z

treścią

klauzuli

informacyjnej,

w

tym

z

informacją

o

celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………………….
.
data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu
……………………………………………………………………….
.
data i podpis rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

