REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W moim ubraniu zimowym przetrwam siarczyste mrozy”

§1
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości
z tworzenia działania plastycznego
§3
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-14 lat.
§4
Prace konkursowe
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
2. Praca powinna być wykonana w formacie A3, A4, dowolną techniką rysunkową.
3. Do konkursy zostaną dopuszczone prace, które spełniają poniższe warunki:
- zgodność pracy z tematem konkursu
- wykonanie rysunku dozwoloną techniką (oprócz kredek ołówkowych, świecowych, pasteli,
farb).
4.Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć do dnia 13 stycznia 2021 r. do Centrum
Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów. W kopercie
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”. Decyduje data stempla pocztowego.
5. Wraz z pracą należy przekazać podpisany na każdej stronie formularz zgłoszeniowy z
oświadczeniami RODO stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu.
§5
Przebieg konkursu
1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach:
-dzieci w wieku 5-9 lat
-dzieci w wieku 10-14 lat
Dopuszcza się możliwość przyznawania wyróżnień.

2. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora, oceniać będzie:
-zgodność pracy z tematem,
-dokładność i estetykę wykonanej pracy,
-ogólny wyraz artystyczny
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.01.2021 r. O sposobie przekazania nagród,
laureatów poinformujemy telefonicznie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm www.cbik.okszow@gminachelm.pl
oraz na profilu społecznościowym.
4. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie.
5. Spośród nadesłanych prac zostanie utworzona galeria, która zostanie opublikowana na
stronie internetowej Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm , mediach
społecznościowych oraz w wydawnictwach papierowych.
§6
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

Załącznik do regulaminu
Konkursu plastycznego pt. ,,W moim ubraniu zimowym przetrwam siarczyste mrozy”
Formularz zgłoszeniowy
UCZESTNIK
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………….……………………………………………………………
Wiek:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….…..
Miejscowość:
.......................................................................................................................................................................................
OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………….……………………..……..
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………...…………
Numer kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………….…………...……

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
ucznia/rodzica/opiekuna prawnego
1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
następujących kategorii moich danych osobowych (rodzica, opiekuna prawnego) oraz danych
osobowych ucznia:
imię, nazwisko, wizerunek, wiek ucznia, adres e-mail, miejsce zamieszkania, numer telefonu
przez Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm reprezentowany przez Dyrektora CBiK z
siedzibą ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów w celu związanym z :
przeprowadzeniem konkursu plastycznego „W moim ubraniu zimowym przetrwam
siarczyste mrozy” oraz publikacją pracy na stronie www, mediach społecznościowych i
publikacjach Gminy Chełm, zgodnie z 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. U. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej RODO.
2. Podanie przeze mnie danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest dobrowolne,
jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
3. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do
swoich danych i danych ucznia oraz możliwości ich poprawiania. Mam świadomość, że mogę w
każdym momencie wycofać zgodę, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody.
4. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych
oraz danych osobowych ucznia zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

……………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 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) dalej „RODO” informuję, iż :
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Bibliotek i Kultury Gminy
Chełm jest Dyrektor CBiK. Adres kontaktowy: 22 – 105 Okszów, ul. Chełmska 35.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod nr tel.: 82 575 02 49 lub pod
adresem e-mail: iod@gminachelm.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
RODO - zgoda, którą można wycofać́ w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodnoś ć́ z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego „W moim
ubraniu zimowym przetrwam siarczyste mrozy”, publikacji prac na stronie www, mediach
społecznościowych i publikacjach Gminy Chełm.
5. Dane osobowe przekazywane będą wyłącznie organom lub podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora danych osobowych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o
których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Dane osobowe pozyskiwane będą od ucznia/rodzica /opiekuna prawnego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie
udziału w konkursie.
10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie
danych.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
…………………………………………………………………………....
(data, podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)

