OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„ANIOŁY SĄTAKIE...”

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.
CELE KONKURSU:
 stworzenie możliwości prezentacji prac młodzieży uzdolnionej manualnie,
 upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.
TEMATYKA:
Własna wizja Anioła wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formie.
TECHNIKA (do wyboru):
 prace przestrzenne ( z wykorzystaniem różnych materiałów )
 techniki graficzne, rysunkowe i malarskie (format min. A3)
WARUNKI:
Nauczyciel/instruktor prowadzący zobowiązany jest przesłać - przekazać do Młodzieżowego Domu
Kultury w Lubinie: uzupełnione załącznik.
 Nie przyjmujemy prac zbiorowych, każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę
osób.
UCZESTNICTWO:
Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych
oraz do uczniów wszystkich typów szkół.
WIEK UCZESTNIKÓW:
Od 4 do 21 lat
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Do 15.11.2019r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. KEN 6a,
59-300 Lubin, tel.: 724 383 464 lub 724 383 463
WYNIKI:
Termin podsumowania, wręczenia nagród i dyplomów laureatom: zostanie ogłoszony na stronie
internetowej MDK: www.mdk-lubin.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane
pod uwagę,
 dzieła młodych artystów przechodzą na własność placówki organizującej konkurs, nie
przewidujemy zwrotów prac,
 decyzja jury jest niepodważalna,
 nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………….
2. Wiek uczestnika ……………………………………………………
3. Nazwa szkoły / placówki
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Adres szkoły / placówki
kod………………………. poczta …………………………….
ulica …………………………. miejscowość ……………………..
województwo ………………………. powiat ……………………..
telefon …………………….
e-mail …………………………………
5. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora prowadzącego
……………………………………………………………….

*prosimy przyklejać wypełnione katy zgłoszenia na odwrocie pracy

Załącznik 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, ul. KEN 6a, 59300 Lubin, tel. 76 847 86 64, e-mail: sekretariat@mdk-lubin.pl

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail : iodo@amt24.biz
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
zwycięzców/laureatów konkursu oraz w celach promocyjno-marketingowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit.a
RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Administratora.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu następnie przez okres dochodzenia roszczeń.
7.

Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje (na zasadach określonych w RODO) prawo dostępu do treści
jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do:
 usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne
ciążące na Administratorze,
 wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
 cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obwiązującym
prawem.

8.

9.

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne
jednak odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Załącznik 3

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO
DZIECKA W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………….……………..
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie pn. ………………………………………………………………………………...
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
jak również wycofania powyższej zgody.
……………………………………………………………….…………………………………
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

