Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2019
KONKURS PLASTYCZNY
Regulamin

1. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku.
2. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY.
Celem konkursu jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie prac
plastycznych promujących: ochronę gatunków zagrożonych, ochronę środowiska oraz ochronę
zdrowia ludzkiego.
Tematyka powinna dotyczyć w/w zagagnień i odnosić się do tegorocznego hasła “Światowego Dnia
Ziemi” – Ochrona zagrożonych gatunków oraz Światowego Dnia Zdrowia”- Zdrowie dla
wszystkich.
3. ZASIĘG KONKURSU.
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów, którzy są mieszkańcami powiatu przeworskiego
w czterech kategoriach wiekowych:
I - dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
II - uczniowie klas III-V
III - uczniowie klas VI-VIII oraz gimnazjum
IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych
4. ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZANIA KONKURSU.
Nadesłanie drogą pocztową lub osobiste dostarczenie jednej (jednego autora)pracy plastycznej:
 wykonanej w formie plakatowej lub komiksowej,
 w formacie A4 (dotyczy jedynie I kategorii wiekowej ), A3 (obowiązuje kat. II-IV),
nie ocenianej w innych konkursach,
 tematycznie związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia i Ziemi,
 praca na odwrocie powinna zawierać etykietę wg Załącznika Nr 1,
 każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy,
 przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, bezterminową prezentację na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl,
w portalu społecznościowym FB, rozpowszechnianie prac, wprowadzanie do pamięci komputera,

prezentowanie plakatów na wystawach stanowiących kontynuację konkursu,
 prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
O wynikach konkursu organizator powiadomi na stronie internetowej
www.mok.przeworsk.um.gov.pl a laureatów także drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem.
5. PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ DO 8 kwietnia 2019 r. (data wpływu)
na adres:
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga
ul. Jagiellońska 10 a, 37 – 200 Przeworsk
lub
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku
Rynek 1, 37-200 Przeworsk
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi w dniu 12 kwietnia br.
podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2019 r. w Galerii Miejskiego
Ośrodka Kultury w Przeworsku podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
Laureaci zobowiązani są do odebrania nagród w dniu 12.04.2019 r.
7. DODATKOWE INFORMACJE uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11
wew. 21 /p. Gabriel Manowiec/ lub pisząc na adres: gm.mok.prz@gmail.com lub
(16) 648 79 01 wew. 18 /p.Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ lub e- mail: psse.oswiata@o2.pl
8. KWESTIE NIEUJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.

Konkurs plastyczny MDZiZ 2019

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
PLASTYCZNEJ
KATEGORIA WIEKOWA (I, II, III, IV)

W CELACH KONTAKTOWYCH:
e-mail
nr telefonu

Nazwa Placcówki Oświatowej:

IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA/
NAUCZYCIELA
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO, W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wymogami 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) PSSE w Przeworsku, MOK Przeworsk.
(nazwa instytucji)
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o przysługujących prawach
z tym związanych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem danych jest PSSE w Przeworsku, MOKPrzeworsk.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PSSE w Przeworsku, MOKPrzeworsk jest zgoda osób, których dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane. Zgodnie z Regulaminem konkursu.
Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem:
PSSE w Przeworsku, Rynek 1, MOK w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Wskazany w pkt. 3, Klauzuli.
Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do: ogłoszenia wyników konkursu, prezentacji zdjęć na stronach internetowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych oraz da nych osobowych Uczestnika konkursu mogą być: komisja konkursowa, osoby zainteresowane konkursem.
Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres roku.
(wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji)
tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada
Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

……………………………………..
(podpis przedstawiciela ustawowego)
* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisany/a zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych oraz mojego dziecka lub dziecka, którego jestem prawnym opiekunem
przez Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku i PSSE w Przeworsku, które to
instytucje są ich administratorem. Dane wykorzystywane będą do celów organizacji konkursu
plastycznego organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia
2019. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. konkursie. Listy
uczestników konkursu zawierające dane w zakresie: imię i nazwisko oraz materiały zdjęciowe i
filmowe związane z organizacją konkursu będą umieszczane na stronach internetowych oraz
portalach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.
Inne udostępnianie danych nie jest przewidziane. Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych
osobowych oraz utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka we
wskazanym powyżej zakresie i celu. Przeniesienie niniejszego zezwolenie na osobę trzecią nie
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność.

Przeworsk, dnia …........................................

…...........................................
podpis rodzica lub opiekuna

