Regulamin konkursu plastycznego “Narysuj list do Świętego Mikołaja”

Konkurs organizowany jest przez Centrum Sztuki w Oławie i Urząd Miejski. W Konkursie mogą brać udział
Dzieci do 10-go roku życia. Konkurs przeprowadzony będzie droga elektroniczną i rozwiązany zostanie
za pośrednictwem strony internetowej facebook.pl/kulturaolawa.
I. Cel Konkursu:
Obchody Dnia Św. Mikołaja w formie elektronicznej, z użyciem dostępnych mediów, w tym
społecznościowych.
Rozwijanie twórczej aktywności wśród dzieci oraz wrażliwości estetycznej poprzez promowanie
różnorodnych form plastycznych.
II. Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 10 lat, zamieszkujących miasto Oława i powiat oławski.
2. Konkurs zostanie zrealizowany elektronicznie w terminie 20.11-30.11.2020 r., z ogłoszeniem wyników
w dniu 01.12.2020 r. na stronie facebook.pl/kulturaolawa.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną
pracę, o tematyce: „Narysuj list do Świętego Mikołaja”.
4. Prace plastyczne będą przyjmowane mailowo w formie fotografii wykonanego dzieła wyłącznie pod
adresem: recepcja@kultura.olawa.pl, z uwzględnieniem jak najlepszej jakości zdjęcia, co posłuży
do organizacji ekspozycji finałowej Konkursu.
5. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3 lub A4, realizowana dowolną techniką, np.:
rysunek kredkami, pastele suche/olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage, etc.
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy
i danych Autora poprzez swoją stronę Facebook i w formacie A1, umieszczonym na słupach ogłoszeniowych
w przestrzeni miejskiej.
III. Warunki Konkursu:
1. Prace należy przesyłać w formie zdjęcia elektronicznego o formacie .jpeg, .jpg z uwzględnieniem jak
najlepszej jakości fotografii, wyłącznie na adres: recepcja@kultura.olawa.pl. Treść wiadomości
z załącznikiem powinna zawierać dane Autora, tj. Imię i Nazwisko, wiek, a także tytuł pracy.
2. Termin składania prac upływa w dniu 30.11.2020 r., o godzinie 12:00. Prace dostarczone po tym terminie
lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
3. Zasady przyznawania nagród:
1.1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
1.2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
1.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 01.12.2020 r. o godzinie 15:00, za pośrednictwem
strony facebook.pl/kulturaolawa.
1.4. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zwycięskich prac w formacie plakatu A1, umieszczonego na
słupach ogłoszeniowych w przestrzeni miejskiej na terenie Miasta Oława, jak również upominki
rzeczowe dla zwycięzców. Ilość nagród rzeczowych uwarunkowana będzie liczbą zgłoszonych prac
i ich walorami artystycznymi.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Rodzic bądź Opiekun prawny zgłaszając pracę dziecka do Konkursu wyraża zgodę ̨ na przetwarzanie
danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwisko oraz wieku na zasadach opisanych
w Regulaminie w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego RODO.
2. Dane osobowe Rodzica bądź Opiekuna w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru
telefonu są przetwarzane na podstawie prawie uzasadnionego interesu Centrum Sztuki w Oławie jakim jest
przyjęcie zgłoszenia dziecka do Konkursu oraz nawiązanie kontaktu z Rodzicem bądź Opiekunem w związku
z organizacją Konkursu.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w Konkursie jest
dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z
udziału w Konkursie.
4. Zgoda jest wyrażona poprzez czynność jaką jest przesłanie prac konkursowych na podany adres
e-mail, tj.: recepcja@kultura.olawa.pl
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej przetwarzane są przez Centrum Sztuki
w Oławie w celach związanych z:
1.1. przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców,
1.2. przesłaniem/przekazaniem nagrody,
1.3. przekazywaniem informacji dotyczących Konkursu i nagród,
1.4. celach promocyjnych Centrum Sztuki w Oławie.
6. Przetwarzanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,
a następnie przekazania nagrody.
7. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, NIP 91213-97-337.
8. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
9. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą
adresu mailowego: iod@kultura.olawa.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Centrum Sztuki.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a następnie po jego zakończeniu
przez okres przedawnienia roszczeń.
12. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

