REGULAMIN KONKURSU HAFCIARSKIEGO
„WYSZYWANY JAWOR”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu hafciarskiego „WYSZYWANY JAWOR” jest Jaworski Ośrodek Kultury
w Jaworze.
II. Cel i przedmiot konkursu
prezentacja i popularyzacja technik hafciarskich i rękodzieła artystycznego
doskonalenie sprawności manualnych
zachęcenie do twórczego spędzenia czasu
wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców
stworzenie wystawy pokonkursowej
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną w wybranej przez siebie
technice hafciarskiej (haft podstawowy i ozdobny, aplikacja, szydełkowanie, filcowanie, quilling
itp. techniki rękodzielnicze). Prace powinny być wykonane na bazie jednego z czterech załączonych
do niniejszego regulaminu szablonów.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym
Kategoria II: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
Kategoria III: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
Kategoria IV: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe

IV. Forma prezentacji i terminy nadsyłania prac konkursowych
Zgłoszenie prac odbywa się drogą elektroniczną (do odwołania) poprzez przesłanie zdjęć
w formacie jpg na adres: imprezy@jok.jawor.pl. Do zdjęcia należy załączyć metryczkę zawierającą
niezbędne informacje dot. autora oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
Wymagane materiały należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2020 r.
V. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową. Jury dokona oceny prac
i przyznania nagród w czterech kategoriach określonych w niniejszym regulaminie. Wyniki
konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na
fanpage`u JOK na Facebooku. O werdykcie jury laureaci zostaną powiadomieni także pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
VI. Postanowienia ogólne:
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz oznacza akceptację
jego warunków. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jej na

wystawie pokonkursowej. Termin i miejsce wystawy konkursowej zostanie ogłoszony w dniu
ogłoszenia wyników konkursu, tj. 7 maja 2020 r.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników do celów związanych z organizacją konkursu pn. „Wyszywany Jawor”.
Termin odebrania nagród zostanie ustalony najwcześniej w dniu ogłoszenia wyników konkursu,
tj. 7 maja 2020 r.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami działu imprez
Jaworskiego Ośrodka Kultury – tel. 76/8702878

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu hafciarskiego „Wyszywany Jawor”
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu pn. Wyszywany Jawor , organizowanego
przez Jaworski Ośrodek Kultury, w tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka.

………………………………………………..
data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 Metryczka – informacje o autorze i nadesłanej pracy w konkursie hafciarskim
“Wyszywany Jawor”
1. Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………………
2. Nazwa szkoły i klasa………………………………………………………………………………
3. Wiek autora………………………………………………………………………………………..
4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
5. Wymiary pracy: …………………………………………………………………………………..
6. Zastosowana technika……………………………………………………………………………...

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu hafciarskiego „Wyszywany Jawor”
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez
Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400) 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.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
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?
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

