REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,WIOSNA W KAPELUSZU”
I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu ,,WIOSNA W KAPELUSZU” jest Jaworski Ośrodek Kultury.
II. Cel i przedmiot konkursu:
•
•
•
•
•

celem konkursu jest zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych dzieci
szkolnych i przedszkolnych oraz pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej,
stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z
rówieśnikami,
kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
poszukiwanie nowych środków wyrazu,
wspólne i radosne uczczenie Pierwszego Dnia Wiosny.

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wypełnienie i dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu, stanowiących kolejno
załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego REGULAMINU.
Własnoręczne wykonanie oryginalnych, wiosennych nakryć głowy (kapeluszy) oraz
zaprezentowanie ich grupowo podczas imprezy „Jawor wita wiosnę - Wiosna w kapeluszu” w dniu
21.03.2019r. o godz. 11:00 na Rynku Miejskim w Jaworze.
Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie, techniką dowolną, przestrzenną.
Maksymalna liczba reprezentantów z jednego przedszkola lub szkoły to liczebność jednej grupy/
klasy, jednak nie więcej niż 30 osób.
Każda z grup oprócz kapeluszy powinna wykonać i przynieść na imprezę swój transparent z nazwą
placówki i ewentualnie grupy o wymiarze minimum 42x30cm (format A3) w wiosennych barwach.
Ostateczny termin składania zgłoszeń to dzień 14 marca 2019 roku.
Karty można składać osobiście w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury – 59-400 Jawor, ul. Rynek
5, II piętro lub przesłać mailem na adres imprezy@jok.jawor.pl.
Grupy, które zgłoszą się do konkursu po wskazanym terminie nie będą mogły wziąć udziału w
konkursie.

III. Kryteria oceny:
1.
•
•
2.
3.
4.
5.

Jury będzie oceniało w 2 kategoriach wiekowych:
Kategoria I: dzieci przedszkolne – zgłaszają placówki przedszkolne
Kategoria II: dzieci szkolne (klasy 1-3) – zgłaszają placówki szkolne.
W każdej z kategorii, Jury może wybrać jedną, najlepszą grupę i przyznać po jednym tytule Zwycięzcy.
Jury może przyznać też maksymalnie dwa wyróżnienia indywidualne w każdej z kategorii.
Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziane są nagrody pocieszenia.
Na ocenę prac będą miały wpływ następujące elementy:

- interpretacja własna tematu,
- kompozycja i walory artystyczne,
- warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką,
- użycie różnorodnych materiałów,
- oryginalność projektu.
V. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. po prezentacji kapeluszy na Jaworskim Rynku.
2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyznania nagród w
dwóch kategoriach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Wyniki oraz relacja foto/video zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury
oraz na fanpage’u JOK na Facebooku.

VI. Postanowienia ogólne:
1.Konkurs ma charakter międzyszkolny/przedszkolny. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.
2. Organizator wyłoni wśród danej kategorii wiekowej grupę zwycięską oraz maksymalnie po dwa wyróżnienia
indywidualne.
3. Złożenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i wyrażeniem zgody na
publikację swojego wizerunku.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
do celów związanych z organizacją konkursu i wydarzenia pt. „Wiosna w kapeluszu”.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub przeniesienia w inne miejsce w przypadku złych
warunków pogodowych.
6.Nagrody nieodebrane w ciągu 7 dni nie będą odsyłane i pozostają do dyspozycji organizatorów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami działu imprez
Jaworskiego Ośrodka Kultury – tel. 76/8702878
Koordynatorem konkursu jest Pani Sylwia Zielińska.

Jawor, 27 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia
udziału w gminnym konkursie plastycznym pt. „Wiosna w kapeluszu”
1. Nazwa instytucji oddelegowującej ............................................................…………………
2.Kategoria wiekowa, nazwa grupy/ klasy ...............................................................…………
3. Dane kontaktowe do opiekuna grupy (imię nazwisko, telefon kontaktowy)
.............................................................……………………………………………
* Zapoznałem/łam się i akceptuję warunki REGULAMINU GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO ,,WIOSNA W KAPELUSZU”

LISTA UCZESTNIKÓW
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Załącznik nr 2.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów
zawierających wizerunek mojego dziecka ……………………………..…….…zarejestrowany podczas
udziału w organizowanym przez Jaworski Ośrodek Kultury. Rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych może nastąpić na terenie Jaworskiego Ośrodka Kultury, a także w mediach: Internecie, prasie,
telewizji poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
emitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez niego wybranym bez ograniczeń czasowych. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji
działalności statutowej Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Zrzekam się praw związanych z kontrolą
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału przez Jaworski Ośrodek Kultury z wizerunkiem
mojego dziecka/dzieci.
........................................................................................................
(data imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ochrony
danych (RODO) .
…..........................................................................................................
(data imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzura informacyjna RODO
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59400) przy ul. Rynek 5,email poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tj. zgody oraz
akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy
o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności
kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być upublicznione (nie dotyczy
nr telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie
działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający
z przepisów prawa.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody. Zakres konkretnych praw uzależniony jest w głównej
mierze od celu i podstawy prawnej przetwarzania, oraz od kategorii danych, co do których, ma być zrealizowane uprawnienie.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych).
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem niezbędnym do
wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest dobrowolna.

