KONKURS WIELKANOCNY 2019
NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA WIELKANOCNA
Regulamin konkursu
Organizator konkursu:
Centrum Kultury w Piasecznie
Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
Cel konkursu:
1. Pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
3. Zachęta do poszukiwań nowych, oryginalnych sposobów dekoracji wielkanocnych.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Piaseczno.
2. Na konkurs każdy uczestnik zgłasza 1 pracę przestrzenną – własnoręcznie wykonaną dekorację
wielkanocną - stroik, wianek, pisankę(np. pisankę-zwierzątko wielkanocne).
3. Preferowane wykorzystanie naturalnych materiałów takich jak: gałązki, piórka, filc, wiklina, zdobione
własnoręcznie wydmuszki lub jajka styropianowe (nie gotowane jajka), kwiaty z bibuły, trawy, bazie, inne
rośliny związane z Wielkanocą.
4. Technika wykonania – dowolna.
5. Dekoracje powinny być zapakowane. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: imię
i nazwisko autora, klasę (lub wiek), szkołę lub kontakt (adres, nr telefonu, e- mail), a także zgodę
pełnoletniego autora lub opiekunów prawnych niepełnoletniego autora na przetwarzanie danych
osobowych (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z oświadczeniem o akceptacji
niniejszego regulaminu. Kartę zgłoszenia należy umieścić w opakowani z pracą.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 01- 05 kwietnia 2019 r. do Domu Kultury w Piasecznie, ul. T.
Kościuszki 49, od pn.- do pt., w godz. 8.30-16.00. Po terminie prace nie będą przyjmowane!
Ocena prac:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów w liczbie 3 osób. W skład jury wejdzie m.in. plastyk i
etnograf.
2. Głównym kryterium oceny prac będą: pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
3. Prace oceniane będą wyłącznie w kategorii prac indywidualnych, w następujących kategoriach wiekowych:
 Kategoria I - szkoła podstawowa (klasy1-3)
 Kategoria II - szkoła podstawowa (klasy 4-8)
 Kategoria III – 3 kl. gimnazjum i szkoła ponadpodstawowa
Nagrody :
1. W każdej z kategorii Jury przyzna I, II, III miejsce.
2. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu artystycznego prac.
3. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, którymi będą bony do
wybranych sklepów.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 na
Rynku w Piasecznie, pl. Piłsudskiego, podczas Kiermaszu Wielkanocnego.
Dane osobowe – obowiązek informacyjny:
1. Do zgłoszenia pracy na konkurs konieczne jest wyrażenie zgody przez autora pracy lub jego opiekunów
prawnych na wykorzystanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody, umieszczenia danych na materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
internetowej Organizatora oraz promocji konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich weryfikacji.

2. Administratorem danych osobowych wychowawcy/opiekuna grupy podanych w zgłoszeniu do konkursu jest
Centrum Kultury w Piasecznie, z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, tel.512 129
595, email biuro@kulturalni.pl.
3. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@kulturalni.pl. Pod tym adresem
zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej, a także wszelkie pytania, wątpliwości
bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty
elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Centrum
Kultury.
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Centrum Kultury, w celu i w
zakresie określonym przez Centrum Kultury. Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej,
oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na
zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (uodo.gov.pl).
7. Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz
opublikowania listy uczestników i zwycięzców na stronie internetowej Centrum Kultury, w profilach Centrum
Kultury w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu.
8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie.
9. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do
czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie całej grupy.
Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej elzbieta.lipska@kulturalni.pl,
podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy.
10. Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku od
rozstrzygnięcia konkursu pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i
przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba
udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub na otrzymywanie informacji o
organizowanych w przyszłości konkursach lub innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o
laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba
utrwalenia historii działalności Centrum Kultury, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Centrum
Kultury.
Ustalenia końcowe:
1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej – www.kulturalni.pl
2. Zgłoszenie prac do konkursu równoznaczne jest ze zgodą autora pracy na jej prezentowanie oraz sprzedaż
(wraz z przeniesieniem praw autorskich) podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 14 kwietnia 2019 r. na
Rynku w Piasecznie. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Dorosnąć” z
Piaseczna.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację fotografii pracy lub filmu
pracy w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
Kontakt:
Centrum Kultury, Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
ul. T. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno,
e-mail: tradycja@kulturalni.pl
tel. 22 756 76 00 wew.17

