XXI EDYCJA KONKURSU WIELKANOCNEGO

Konkursy Wielkanocne 2020
REGULAMIN KONKURSÓW

Cel konkursu: Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowej i dziedzictwa kultury.
Postanowienia ogólne:
I.
II.

Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych, mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Kartka wielkanocna
Wykonanie kartki okolicznościowej w formacie nie większym niż A5.
Kategorie wiekowe:
a) przedszkole
b) szkoła podstawowa (klasy I-IV)
c) szkoła podstawowa (klasy V-VIII)
d) szkoła średnia i dorośli

2. Tradycyjna pisanka wielkanocna
Wykonanie tradycyjnego jajka wielkanocnego np. pisanki na wydmuszce z jajka kurzego lub
kraszanki, oklejanki, nalepianki, rysowanki, drapanki itp. metodą tradycyjną. Nie
przyjmujemy pisanek nietradycyjnych tzn. z jajek styropianowych, z papieru, balona,
robionych na szydełku itp.
Kategorie wiekowa:
a) przedszkole
b) szkoła podstawowa (klasy I-IV)
c) szkoła podstawowa (klasy V-VIII)
d) szkoła średnia i dorośli

II.
III.
IV.
V.

Termin nadsyłania prac plastycznych do 5 kwietnia 2020 r. Prace należy dostarczyć w formie
cyfrowej, czyli zdjęcia na adres e-mail organizatora imprezy@sokibp.pl
Fotografia wykonanej pracy powinna być odpowiedniej jakości, umożliwiająca przeprowadzenie
oceny przez jury konkursu. Do fotografii pracy należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszenia.
Lista laureatów nagrodzonych w konkursie plastycznym zostanie podana do publicznej informacji na
stronie internetowej sokibp.pl najpóźniej 8 kwietnia br.
Termin, sposób i miejsce wręczenia nagród zostanie opublikowane po zakończeniu tymczasowego
stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Kryteria oceniania prac plastycznych:
1. zgodność z tematyką konkursu,
2. samodzielność wykonania,
3. estetyka,
4. pomysłowość, oryginalność wykonania pracy,
5. nawiązanie do tradycji.
Pozostałe zasady:
1. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
2. Nagrody i dyplomy nie będą wysyłane pocztą.
3. Fotografie prac stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania
bez wypłacania honorariów.
4. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę w danej kategorii konkursowej
Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach
przeprowadzenia XXI Edycji Konkursów Wielkanocnych.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym
odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w związku z ogłoszeniem
wyników konkursu i organizacją wystawy prac.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania
określonych dokumentów.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach
określonych w przepisach prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Organizator konkursu:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 504 088 676

