REGULAMIN KONKURSU PLATYCZNEGO
"W moim magicznym lesie..."
1. Organizatorem konkursu "W moim magiczny lesie..." jest Pińczowskie
Samorządowe Centrum Kultury.
Patronat honorowy blog "Wielki Zachwyt" - wielkizachwyt.pl
2. Celem konkursu jest:
- kształtowanie kreatywnego podejścia do przyrody i ekologii,
- rozwijanie wyobraźni,
- uwrażliwienie na piękno przyrody,
- doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie
3. Konkurs rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:
- do 6 lat
- 7-12 lat
4. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie obrazka związanego tematem
konkursu dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika, wyklejanka, collage, farby,
technika własna łącząca różne materiały),
5. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę, w formacie pliku JPG (zdjęcie) o
parametrach minimalnych 1500px x 1500px, 150 DPI w terminie do 30 kwietnia
2020 na adres mailowy konkurs@psck.pl
Załączony plik powinien być podpisany własnym tytułem pracy.
Przesyłając pracę konkursową należy umieścić w mailu informacje: imię i nazwisko
dziecka, wiek, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6. Ocenie podlegać będą:
- pomysł,
- wykonanie,
- samodzielność.
7. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu. Jury wyłoni laureatów 3
pierwszych miejsc w każdej kategorii; osobno nagrodzona zostanie osoba
wyróżniona spośród wszystkich prac przez patrona honorowego konkursu.
8. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebook'u
9. Nagrodzeni autorzy zostaną poinformowani mailowo o sposobie odbioru nagrody
10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych zgodnie z - Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr
119),

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie,
ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony
Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych.
3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w
konkursie literackim "W moim magiczny lesie..." na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione pracownicy PSCK, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom
trzecim.
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie.
10. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
11. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania
danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano.

