Plastyka Obrzędowa Wielkiej Nocy
pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec

Regulamin konkursu plastycznego
„Wielkanocne jaja”
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.
Konkurs skierowany jest do dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu gminy Rudziniec.
Prace na konkurs należy dostarczyć samodzielnie do siedziby GOK
Cel: Upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej i
różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych.
TERMINARZ: Ogłoszenie i opublikowanie konkursu 05.03 2020
Termin nadsyłania prac: 06.03-17.03.2020r
Uroczyste wręczenie nagród:
26.03.2020r w siedzibie GOK w Poniszowicach podczas Jarmarku Wiosennego
Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoją pracę po prezentacji i wręczeniu nagród
Za prace nieodebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.
NAGRODY
Organizator konkursu przewiduje pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
za zajęcie I, II i III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy z uczestników powinien wykonać 3 prace
2. Kategorie wiekowe
- Rodziny
- Szkoły Podstawowe - klasy I - III
- Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI
- Szkoły Podstawowe – klasy VII-VIII
- Szkoły Ponadpodstawowe
- Dorośli
3. Kategorie według technik wykonania:
- prace wykonane techniką rytowniczą (drapane),
- prace wykonane nowatorskimi technikami zdobienia
- prace malowane

4. Prace należy opatrzyć w metryczkę (wzór metryczki do pobrania na stronie internetowej
www.gokrudziniec.pl)
Prace powinny być dostarczone w sposób umożliwiający jej ekspozycję
tj.: w koszyku, gniazdku itp.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.gokrudziniec .pl
w dniu 20.03.2020
Kryteria oceniania:
1.Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2.Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
ogólne opracowanie, dobór materiałów,
nawiązanie i wykorzystanie tradycyjnych motywów i materiałów,
kreatywność
estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji,
walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
3.Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone
podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
Rudziniec.
Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody (zgody rodzica,
uczestnika lub opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych dotyczących jego samego oraz/lub
dziecka Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda rodzica/opiekuna dotyczy również
nieodpłatnego używania zdjęć i materiałów filmowych z udziałem uczestnika, umieszczaniem ich na
stronach internetowych oraz mediach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231)., z późn. zm.)
2. Zapoznając się z regulaminem potwierdza zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych: Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice.
4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: gokpon@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji
Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród)

…………………………………………………..Podpis - Akceptacja regulaminu

Klauzula informacyjna dla opiekunów, uczestników konkursu
„Wielkanocne Jaja”

Zgodnie z art. 13 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 RODO), informuje się:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: gokpon@wp.pl lub na adres naszej
siedziby (wskazany w pkt. 1);
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji, przeprowadzenia oraz w celu
publikacji wyników oraz przebiegu konkursu, a w następstwie publikacji informacji o uczestnikach,
nagrodozonych,
4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały
zebrane.
5.Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności: pracownikom i osobom delegowanym,
podmiotom obsługującym procesy na rzecz Administratora
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa oraz
konieczności dokumentowania.
7. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
(publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje się, że spółka przystąpiła do programu Tarcza
Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
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