KONKURS WIELKANOCNY 2019
TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA
REGULAMIN KONKURSU
Organizator konkursu:
Centrum Kultury w Piasecznie - Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
Cel konkursu:
1. Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych, wyobraźni plastycznej, prezentacji
talentów dzieci i dorosłych.
Zasady uczestnictwa:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu
Gminy Piaseczno.
2. Jedną placówkę przedszkolną mogą reprezentować maksymalnie 3 prace
konkursowe.
3. Prace konkursowe będą oceniane wyłącznie w kategorii- praca zbiorowa.
4. Zgłoszenie udziału grupy w konkursie polega na złożeniu pracy konkursowej z
dołączoną kartą zgłoszenia.
5. Wszystkie prace będą prezentowane w celu sprzedaży, podczas Kiermaszu
Wielkanocnego na pl. Piłsudskiego w dniu 14 kwietnia b.r., od godz. 10.00 do 15.00.
Praca konkursowa:
1. Praca konkursowa to własnoręcznie wykonana palma wielkanocna, nie mniejsza niż
50 cm i nie wyższa niż 100 cm. Praca musi być podpisana (nazwa grupy i placówki).
2. Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów
papierniczych. Praca powinna twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy
wielkanocnej. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych
(sztuczne kwiaty, dekoracje z plastiku, gotowe dekoracje, etc.).
3. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia z następującymi informacjami:
nazwa i adres przedszkola (telefon, e-mail), imię i nazwisko wychowawcy, opiekuna
oraz nazwa grupy. Do karty zgłoszenia wychowawca/opiekun musi dołączyć zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz oświadczenie o akceptacji niniejszego
regulaminu.
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj
wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji.
2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora w liczbie 3 osób. W skład jury
wejdzie między innymi plastyk i etnograf.
3. Ocena prac odbywać się będzie w jednej kategorii zbiorowej – przyznane zostanie I,
II i III miejsce. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i
poziomu prac.
4. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, którymi będą bony do wybranych sklepów.

Czas trwania konkursu:
1. Konkurs ogłoszony zostaje w dn. 14.03.2019 r. Prace konkursowe należy dostarczyć
do Domu Kultury w Piasecznie ul. T. Kościuszki 49, w dniach 01-05 kwietnia b.r. od
pn.-pt., w godz.8.30-16.00. Po terminie prace nie będą przyjmowane!
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia b.r.,
o godz.13.00, podczas Kiermaszu Wielkanocnego (pl. Piłsudskiego).
Dane osobowe – obowiązek informacyjny:
1. Do zgłoszenia pracy na konkurs konieczne jest wyrażenie zgody na wykorzystanie
danych osobowych opiekuna/wychowawcy 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 zamieszczone zostaną na stronie internetowej – www.kulturalni.pl.
Opublikowana zostanie nazwa grupy oraz placówki zgłaszającej pracę.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest ze zgodą autora/autorów pracy na
jej prezentowanie oraz sprzedaż (wraz z przeniesieniem praw autorskich) podczas
Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 14 kwietnia 2019 r. Dochód ze sprzedaży
przekazany zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Dorosnąć” z Piaseczna.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z udzieleniem 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 w Piasecznie
Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
ul. T. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
e-mail: tradycja@kulturalni.pl
tel. 22 756 76 00 w. 17

