Formularz zgłoszeniowy do konkursu na
"STROIK BOŻONARODZENIOWY"
·

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko, wiek

·

Kategoria konkursowa (proszę zakreślić)

·

dzieci przedszkolne,

·

uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

·

uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych,

·

dorośli.

Opiekun …………………………………………………………………………………………
Szkoła/placówka………………………………………………………………………………………
………………. ….......................................

Nr kontaktowy

……………………….........

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach
promocyjnych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 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 95/36/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Piotrków Kujawski dn. ………………………

...............................................................
podpis uczestnika lub opiekuna
prawnego

Kontakt:

Biblioteka i Osrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim ul. Targowa 2,
tel. 54 265 41 27
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB KONKURSU
Niniejszym, mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. a 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na „STROIK
BOŻONARODZENIOWY”, przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim w celu:
· wyłonienia zwycięzców konkursu,
· przyznania nagród,
· publikacji imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka
Kultury, Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz lokalnej prasie.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
· Administratorem danych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim ul.
Rynek 20, 88-230 Piotrków Kujawski
· Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres:
informatyk.biok@piotrkowkujawski.pl lub pisemnie na adres administratora w sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem
przysługujących Pani/Panu praw.
· Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
· Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
· Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej
wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………
data wypełnienia zgody

………………………………...................................
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego
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Regulamin konkursu na
„STROIK BOŻONARODZENIOWY”
§1.Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na „STROIK BOŻONARODZENIOWY” jest Biblioteka i Ośrodek
Kultury w Piotrkowie Kujawskim.
2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Świąt Bożego Narodzenia 2019 r.
§2. Cel konkursu
–
–
–
–
–

edukacja w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów
związanych z obrzędowością ludową,
kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
rozwijanie kreatywności,
kształtowanie wyobraźni plastycznej,
rozwijanie zdolności manualnych.
§3.Zasady i warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Piotrków Kujawski w następujących
kategoriach wiekowych:
·

dzieci przedszkolne,

·

uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

·

uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych,

·

dorośli.

2. Prace będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jedną osobę.
3. Technika wykonania prac jest dowolna. Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych
materiałów, takich jak: gałązki, orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby
zrobione z bibuły, papieru, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych
roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki). itp.
4. Wielkość pracy nie może przekraczać 30 centymetrów wysokości oraz szerokości
5. Prace należy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim do dnia 13
grudnia 2019 r., ul. Targowa 2 Piotrków Kujawski.

6. Prace konkursowe wezmą udział w kiermaszu bożonarodzeniowym który
odbędzie się podczas finału konkursu w dniu 21.12.2019r., a dochody z ich
sprzedaży w całości, zostaną przekazane Komitetowi Społecznemu „Serce dla
małego bezdomniaka”
7. Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przekazanie pracy na cele charytatywne,
o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie pisemnej.

§4. Komisja Konkursowa
1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Komisja oceniać będzie pomysłowość i technikę, rodzaj wykorzystanych materiałów, staranność
wykonania
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
§5. Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach
odbędzie się w dniu 21 grudnia 2019r. o godzinie 18.00, w Remizie OSP w Piotrkowie
Kujawskim, podczas Spotkania Bożonarodzeniowego.
§6. Nagrody
1. Komisja Konkursowa, spośród dostarczonych prac, dokona wyboru najlepszych w
poszczególnych kategoriach.
2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
§7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach promocyjnych
(z podaniem autora).
3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Podanie
danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą
przetwarzane w szczególności celem:
- wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
- przyznania nagród,
- promocji konkursu.
7. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
ul. Targowa 2, 88-230 Piotrków Kujawski
Tel. 54 265 41 27

