WIELKANOC W SZTUCE MALARSKIEJ
KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNO - MALARSKĄ

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

2. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- malarskiej dotyczącej okresu świąt Wielkiej
Nocy.

3. CEL KONKURSU
- Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej
związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
- Umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej.

4. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów ze wszystkich przedszkoli i szkół (podstawowe, średnie) oraz dla
dorosłych z Gminy Miechów.

5. WARUNKI UDZIAŁU
- Wykonanie pracy malarskiej w formacie A3 (farba- akwarele, plakatowa, akryl, tempera, pastelesuche, olejne, ołówek, tusz, węgiel z wyłączeniem elementów sypkich i nietrwałych) przedstawiająca
zwyczaje, tradycje, obrzędy i symbole wielkanocne (niedziela palmowa, lany poniedziałek, Grób
Boży, koszyczki, jajka, baranki).
- Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
- Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
Imię i nazwisko, wiek, klasa, nr tel. do kontaktu dziecka lub opiekuna prawnego.
- Prace należy składać w Domu Kultury do 31 marca 2021r. do godz. 16:00
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 799 322 916 (pon-pt od 8:00 – 16:00).

6. OCENA PRAC
- Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwać będzie powołana przez organizatora Komisja
Konkursowa składająca się z trzech osób.
- Wyniki konkursu zostaną opublikowane po świętach, najpóźniej do 9 kwietnia br
- Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:
*estetyka wykonania
*walory artystyczne pracy
*pomysłowość
*zgodność z tematem
- Prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wiekowych
- Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

7. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:
Ogłoszenie wyników odbędzie się po świętach, najpóźniej do 9 kwietnia na stronie internetowej CKiS
oraz w mediach społecznościowych.
Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.
Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy Konkursu nabywają na własność nagrodzone prace, 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.
- 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 w 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 prac 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, portal społecznościowy FB/CKiS
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 niniejszego
konkursu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do możliwości udziału w konkursie.

