KONKURS PLASTYCZNY
,, ŚWIAT KSIĄŻKI WIDZIANY OCZAMI CZYTELNIKA’’
Poddaj się wodzom fantazji i przenieś świat swojej ulubionej książki
do wybranego miejsca w Jedlinie-Zdroju.
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR KONKURSU: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13.
CELE KONKURSU: Promocja czytelnictwa i wyobraźni twórczej.
UCZESTNICY: W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Warunkiem udziału w konkursie jest
załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego o treści wskazanej w Załączniku nr 1. Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA: Uczestnicy ilustrują fragment wybranej przez siebie książki, osadzając go w
realiach/obiektach/panoramie Jedliny-Zdroju.
1. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 (dane osobowe wraz z informacją o pracy).
2. Technika i format pracy dowolna.
3. Prace konkursowe można składać indywidualnie lub w zespole (prace zespołowe będą podlegać ocenie tak jak prace
indywidualne).
4. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie kartki lub z przymocowaną wizytówką (imieniem i nazwiskiem).
5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac (nadesłanie pracy na konkurs jest zgodą uczestnika na
wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w celu promocji konkursu, publikację wizerunku w dokumentacji
fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz instytucji współpracujących).
TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy dostarczyć lub przesłać do 18 lutego 2021 r. na adres Centrum Kultury w JedlinieZdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój.
JURY: Powołane jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat.
NAGRODY: Wśród uczestników w każdej kategorii zostaną rozlosowane po 3 nagrody oraz jury wyróżni najlepsze prace. Każdy
Uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Odbędzie się dnia 4 marca 2021 r. o godzinie 14:00 w Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju, a następnie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Centrum Kultury.
ROZDANIE NAGRÓD: Odbędzie się dnia 9 marca 2021 r. o godzinie 14:00 w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
WYSTAWA POKONKURSOWA: Wszystkie prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu, tel. 74 851 09 70 lub kom. 606 732 361.
Informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58330 Jedlina-Zdrój zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt - tel. 74 845 52 49, email: iodo@jedlinazdroj.eu
adres do korespondencji: ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój
2)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu pt. ”Świat książki widziany oczami
czytelnika” i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na uczestnictwo w konkursie
4) podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
a)
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

