Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 60/2018 r.
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 6 września 2018 r.

Regulamin Konkursu Plastycznego
Z OKAZJI 40-LECIA KAJAKARSTWA W DRZEWICY

I.

Organizatorzy:



Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski



Ludowy Klub Kajakowy Drzewica



Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

II.

Temat i cele konkursu:

Temat: 40-lecie kajakarstwa w Drzewicy
Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz
kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych.

III.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica:


dzieci z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,



uczniowie klas I-III szkół podstawowych,



uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,



uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych + III klas oddziałów gimnazjalnych.

IV.

Forma konkursu:

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, tj. farbami akwarelowymi, plakatowymi,
pastelami olejnymi, kredkami różnego rodzaju, wyklejane z kolorowego papieru czy
materiału. Prace mogą być w formacie:


A4 – dzieci z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych;


V.

A3 lub A2 – pozostali uczestnicy
Organizacja Konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1. szkolnym
2. gminnym


Etap szkolny:

Dyrektor powołuje komisję konkursową. Każda z placówek oświatowych kwalifikuje
do etapu finałowego po 3 prace z każdej kategorii wiekowej (o ile występuje ona
w placówce).


Etap gminny:

Konkurs przeprowadzi 3 - osobowa komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Drzewicy.
Prace będą oceniane według punktacji:


5 punktów - I miejsce



3 punkty - II miejsce



1 punkt - III miejsce

Dla osób, których prace znajdą się na podium w każdej z 4 kategorii wiekowych,
organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia
wyróżnień.

VI.

Informacje techniczne:

1. Prace należy dostarczyć do dnia 25.09.2018 r. do Regionalnego Centrum Kultury
w Drzewicy ul. Stawowa 27, do p. Anny Woźniak.
2. Na odwrocie każdej pracy prosimy o wpisanie imienia i nazwiska autora pracy.
3. Placówki zostaną poinformowane o wynikach etapu finałowego do dnia
2.10.2018 r.
4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6.10.2018 r. w Regionalnym Centrum Kultury
w Drzewicy, podczas uroczystych obchodów 40-lecia kajakarstwa w Drzewicy.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień
niniejszego regulaminu.
6. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone
z udziału w konkursie.
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7. Osoby zgłoszone do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 dyrektyw 95/46/WE (RODO).

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Burmistrz Gminy i Miasta
w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Urząd Gminy i Miasta
w Drzewicy na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia w celu organizacji
konkursu plastycznego lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia
konkursu

lub

przez

okres

wynikający z

prawnie

uzasadnionego

interesu

administratora.
4. Odbiorcami uczestników danych osobowych będą

podmioty uprawnione do ich

otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty współorganizujące
przedsięwzięcie kulturalne.
5. Uczestnik ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie
wymaganym przez administratora uniemożliwia udział w konkursie.
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8. Dane osobowe uczestników nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (profilowania).
9. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim
zostały zebrane.
10. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Skibiński, e-mail:
UMiGDrzewica@iod.mobi .

Załączniki:


Nr 1 – wzór protokołu (etap szkolny)



Nr 2 - wzór protokołu (etap gminny)



Nr 3 - karta zgłoszenia
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