REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Pt. „ANIELSKIE ANIOŁY”

Jaworski Ośrodek Kultury
ORGANIZATOR

Rynek 5, 59-400 Jawor

76 870 28 78

UCZESTNICY

ZASIĘG

KATEGORIE WIEKOWE
I Kategoria dzieci przedszkolne (prace
indywidualne i grupowe)
II Kategoria dzieci szkolne (7-15 lat)
III Kategoria młodzież i dorośli (16+)
GMINA JAWOR

KONKURS PLASTYCZNY
TECHNIKA WYKONANIA
Dowolna (np. bibuła, gips, karton, metal)
FORMA PRAC
TERMINY

WARUNKI UCZESTNICTWA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

przestrzenna
*Termin dostarczania prac: 12.12.2022 r.
* Ogłoszenie wyników i publikacja prac na stronie:
www.jok.jawor.pl oraz na fanpage'u JOK w dniu
14.12.2021r.
1. Prace muszą być wykonane przez
uczestnika/grupę samodzielnie.
2. Do pracy należy załączyć wypełniony druk
załącznik nr1 i nr 2.
3. Prace należy dostarczać do siedziby Jaworskiego
Ośrodka Kultury ul. Rynek 5, 59-400 Jawor.
4. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po
terminie nie będą oceniane.
1.Organizator powoła jury, które wyłoni
zwycięskie prace.
2.W kategorii dzieci przedszkolne dopuszcza się
prace grupowe.
3.Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe
dyplomy.

PRAWA ORGANIZATORA

Uczestnicy mogą odebrać swoje prace, po rozstrzygnięciu
konkursu, od 09.01.2023 do 30.01.2023 w Jaworskim Ośrodku
Kultury, prace nieodebrane przechodzą na własność
organizatora.

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku nr 3

Załącznik nr 1 do Regulaminu VIII edycji gminnego konkursu plastycznego pt. „Anielskie Anioły” .

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Plastycznego pt. Anielskie Anioły (X edycja)
organizowanego przez Jaworski Ośrodek Kultury, w tym z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich
danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka.

………………………………………………..
data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, materiały
video) w celu promocji/propagowania działalności kulturalnej Jaworskiego Ośrodka Kultury.

……………………………………………….
data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 Metryczka – informacje o autorze i nadesłanej pracy gminnego konkursu
plastycznego “Anielskie Anioły”

1. Imię i nazwisko autora .................................................................................……………………………………..
2. Nazwa placówki/klasa .............................................................................................……………………………..
3. Wiek autora ...............................................................................................................…………………………….
4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu:
......................................................................................................................................................................................
5. Wymiary pracy: długość/ wysokość.......................................................................................…………………….
6. Zastosowana technika .......................………………………………………………...................…………............

Załącznik nr 3 do Regulaminu IX edycji gminnego konkursu plastycznego pn. „Anielskie Anioły” .

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w
Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 5,email: imprezy@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@jok.jawor.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury,
w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika
konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
JAKIE DANE ZBIERAMY?

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być upublicznione
(nie dotyczy nr telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań
promocyjnych w zakresie działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający z
przepisów prawa.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?
Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych).
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej
jest dobrowolna

