Centrum Kultury i Sportu w Rajczy zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym „ MAMA TATA I JA”.

26 maja obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca Dzień Ojca. To, że rodzice
są ważni cały rok, wiedzą o tym wszystkie dzieci. Wiedzą również, że każda
chwila spędzona z rodzicami jest wartościowa. Przedstawcie w formie
plastycznej siebie wraz z rodzicami podczas codziennych zajęć. Pokażcie
jak miło spędzacie razem czas.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MAMA TATA I JA”
Cele:
- Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną
- Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych
- Poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych
Zasady konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Rajczy
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do
tematu jw.
4. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko na papierze
formatu A4, techniką dowolną
5. Praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, wiek,
numer telefonu. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną
zgodę RODO, która jest do pobrania na stronie internetowej CKiS w Rajczy
6. Prace należy składać w Centrum Kultury i Sportu w Rajczy ul. Parkowa
2, 34-370 Rajcza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub
przesłać pocztą na w/w adres.
7. Termin składania prac upływa z dniem 28.05.2011 r (decyduje data
otrzymania przesyłki przez Organizatora).
8. Konkurs organizowany jest dla dzieci z Gminy Rajcza

Kryterium oceny:
1. Walory artystyczne
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
3. Samodzielność wykonania
4. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za
I,II,III miejsca oraz wyróżnienia
Kategorie wiekowe:
1. Przedszkola
2. Dzieci z klas I – IV
3. Dzieci z klas V – VIII
Dodatkowe informacje:
- Organizator powołuje skład jury Konkursu
- werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i
wykorzystania prac konkursowych dla celów promocyjnych i
informacyjnych
- nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane
autorom
- nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, a także
wyrażeniem zgody przez niego na nieodpłatne wyeksponowanie pracy,
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego
uczestnika Konkursu w celach związanych z organizacją Konkursu
- wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i FB
CKiS w Rajczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO) Centrum Kultury i
Sportu w Rajczy informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Rajczy, 34 – 370 Rajcza, ul.
Parkowa 2, zwanym dalej Centrum Kultury i Sportu w Rajczy; tel. 33 86 43 230, e-mail:
gokrajcza@rajcza.com.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl;

3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji i realizacji zadań przez placówkę:
Centrum Kultury i Sportu w Rajczy i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do
wyżej wymienionych serwisów, portali, folderów i materiałów promocyjnych zgodnie z wyrażoną przez
Panią/Pana zgodą;
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej ze względu na położenie serwera portalu Facebook;
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie
określa się okresu przechowywania tych danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie uniemożliwi udział dziecka w
Konkursie;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostaną zebrane.

