REGULAMIN KONKURSU „Polska – mój Dom, moja Ojczyzna, moja Duma”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ogłasza konkurs „Polska – mój Dom, moja Ojczyzna, moja
Duma”(dalej: Konkurs).
2. Tematem konkursu jest wykonanie projektu, który będzie samodzielną pracą artystyczną wyrażającą dumę
z bycia Polakiem, miłość i szacunek do kraju. Konkurs jest elementem obchodów Święta Niepodległości.
2. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu są projekty graficzne przeznaczone do umieszczenia np. na koszulce typu T-shirt
(dalej: Projekty).
2. Projektami mogą być własnoręcznie wykonane rysunki, projekty graficzne, kolaże. Projekty zgłaszane do
konkursu powinny być przekazane w postaci zamkniętych plików pdf.
3. Autorzy Projektów z chwilą przekazania Projektów i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w
niniejszym Regulaminie stają się Uczestnikami Konkursu.
3. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Miasta i Gminy Miechów.
2. W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.
3. W Konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej z poniższych kategorii:
Kategoria I: dzieci od 4 do 10 lat
Kategoria II: dzieci od 11 do 15 lat
Kategoria III młodzież od 16 lat wzwyż oraz dorośli
4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: ckis@ckis.miechow.eu z
załączonym plikiem z projektem biorącym udział w Konkursie. Alternatywą jest możliwość umieszczenia
projektu w urnie znajdującej się w Domu Kultury, ul. Racławicka 10 zaraz przy wejściu do budynku.
5. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko autora projektu, wiek i miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz
telefon kontaktowy.
6. Projekty graficzne powinny być zapisane w formacie PDF. Jeśli projekt został wykonany, narysowany,
namalowany, wyklejony np. na kartce papieru, należy zrobić zdjęcie lub skan i zapisać plik w formacie PDF.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija 2 listopada 2020 roku do godz. 10:00.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11 listopada 2020 roku. O wynikach Konkursu Organizator
powiadomi zwycięzców za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. Rozdanie
nagród nastąpi 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca rozdania nagród.
5. NAGRODY
1. Organizatorzy przyznają nagrody główne w każdej kategorii wiekowej, nagrodę grand prix oraz
wyróżnienia.
2. Nagrodą grand-prix będzie ekspozycja projektu w postaci banneru lub innego materiału ekspozycyjnego
podczas obchodów 11 listopada. Laureat nagrody grand prix otrzyma również pamiątkową koszulkę i inne
gadżety.

6. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W skład Jury Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatora.
2. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Zgodność z tematu konkursu
b. Wartości artystyczne,
c. Oryginalność projektu.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rozdania nagród za pośrednictwem strony
www oraz drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
4. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy Konkursu nabywają własność nagrodzonych Projektów, co jest równoznaczne z przekazaniem
praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
- Nagrodzone projekty przechodzą na własność organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego rozporządzania tymi projektami, bez wypłaty honorariów
oraz bez zgody autorów.
- Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych materiałach
publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Miechów; promocji
konkursu lub idei konkursu.
- Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
- Dostarczenie projektów na konkurs jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków regulaminu.
1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniany na żądanie.
Regulamin dostępny będzie także na stronie www.ckis.miechow.eu
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny
Regulamin.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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),
publ.
Dz.
Urz.
UE
L
Nr
119,
s. 1, informujemy, że:
Administratorem danych jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO, przeprowadzenia postępowania konkursowego. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane
dotyczą cofnie zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć artystycznych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane
dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to
jest w pełni dobrowolne.
7. Wyrażenie zgodny na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do możliwości udziału w konkursie.

