Regulamin Konkursu na
„ Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Dobrońskie Centrum Kultury, ul. W.Witosa
1a, 95-082 Dobroń
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.dck.dobron.pl

;

www.biblioteka.dobron.eu

oraz

na

stronie

internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu www.dobron.ug.gov.pl
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu Gminy Dobroń
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 wypełnienie przez uczestnika Formularza zgłoszeniowego i Zgody na
przetwarzanie wizerunku dziecka poniżej 16 lat (stanowiącego
załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu). Formularz
zgłoszeniowy

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Organizatorawww.dck.dobron.pl ; www.biblioteka.dobron.eu oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu www.dobron.ug.gov.pl
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 wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie
 możliwość zastosowania dowolnych technik
 preferowane użycie materiałów naturalnych
 stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika
nie będą oceniane prace przygotowane grupowo
 dostarczenie stroika do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu w
nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2018 r. do godz. 18:00.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i
publikowanie w mediach oraz na stronach internetowych swoich danych
osobowych przez Organizatora oraz Urząd Gminy w Dobroniu na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
§3
CELE KONKURSU
1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.
2. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany
wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików
bożonarodzeniowych.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców
Gminy Dobroń.
4. Powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Stworzenie

mieszkańcom

możliwości

prezentacji

własnych

dokonań

twórczych.
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§4
KRYTERIA I ZASADY OCENY
1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury.
2. Ocenie podlegać będzie oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetyka
wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, brak elementów
gotowych oraz wkład pracy.
3. Komisja Konkursowa oceni stroiki bożonarodzeniowe w trzech
kategoriach:


Dzieci do 12 roku życia



Młodzież 13-17 lat



Dorośli powyżej 18 roku życia

4. W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane trzy nagrody: I miejsce, II
miejsce, III miejsce.
5. Ogłoszenie wyników 21 grudnia godz. 16:00. Wręczenie nagród w
styczniu 2019r. podczas Koncertu Noworocznego .
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie.
2. Wykonane stroiki świąteczne przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator oraz Urząd Gminy w Dobroniu ma prawo wykorzystać
zdjęcia wykonanych stroików świątecznych do celów promocyjnych.
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4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i
ostateczne.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków Regulaminu Konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
na „ Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
W Konkursie na „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy

Imię i nazwisko: ………………………………………………
Adres: …………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r.(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Dobrońskie Centrum Kultury, ul. W.
Witosa 1a, 95-082 Dobroń.
Zgoda obowiązuje do odwołania.
Zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody.

………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis uczestnika)

Klauzula informacyjna
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobrońskie Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082
Dobroń.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Dominika Rybak, e-mail: dominika.rybak@outsourcing-iod.pl
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie lit. c w celu realizacji obowiązków określonych
przepisami prawa.
Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
na „ Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka poniżej 16 lat
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie

wizerunku ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
przez Dobrońskie Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082 Dobroń. Zgoda obejmuje zamieszczanie
zdjęć na stronie internetowej placówki w celu promowania działalności Dobrońskiego Centrum Kultury.
Zgoda obowiązuje do odwołania.
Zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody.

………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobrońskie Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082
Dobroń.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Dominika Rybak, e-mail: dominika.rybak@outsourcing-iod.pl
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie lit. c w celu realizacji obowiązków określonych
przepisami prawa.
Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
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