Zapraszamy dzieci przedszkolne i młodzież szkolną Gminy Międzyzdroje
do udziału w Konkursie Plastycznym z okazji rocznicy 100 lecia odzyskania
niepodległości Polski – naszej Ojczyzny:

Złóż życzenia Polsce, uczcij Setną Rocznicę
Odzyskania Niepodległości kolorami wolności
Konkurs jest włączeniem się Stowarzyszenia Archeozdroje
w obchody gminne z okazji Rocznicy
Regulamin
1.Organizator i Administrator danych do celów Konkursu :
Stowarzyszenie Archeozdroje
2.Cel konkursu:
a. promocja współczesnego patriotyzmu
b. upowszechnianie kultury ludowej Polski
c. Aktywne włączenie się młodzieży do obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości Polski
3.Termin konkursu:
Jednoetapowy Konkurs trwa od dnia 4 października 2018 do dnia 26 października 2018- ostateczny
termin złożenia prac w Placówkach edukacyjnych 26 X 2018, Komisja Konkursowa oceni prace w
Miejskiej Bibliotece Publicznej Im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, ul Norwida 15 w
dniu 29 października 2018. Ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac 11
listopada 2018 na Gali w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
4.Zadanie konkursowe
Uczestnik wykonuje jedną indywidualną pracę - plakat w technice dowolnej, format A4 lub A3 z
wykorzystaniem do projektu kwiatów polskich i/lub wzorów ludowych – ogólnie dostępnych tj. haft,
wycinanka, malunek, koronka ) . Organizator dopuszcza inspiracje ze wzornika dostępnego na stronie
Muzeum Etnograficznego na stronie http://etnomuzeum.eu/wzornik-inspiracji udostępnionych
publicznie w ramach licencji CC o uznaniu autorstwa, link do licencji CC znajduje się przy każdym
zdjęciu/obrazie na w/w stronie. Uczestnik zaznacza z tyłu pracy pod zamieszczonymi wymaganymi
danymi krótki opis obrazu/obrazów lub zdjęć, które były inspiracją pracy
Prace konkursowe zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych
5.Kategorie wiekowe Uczestników Konkursu z Gminy Międzyzdroje
– Dzieci przedszkolne
– Uczniowie klas I-III
– Uczniowie klas IV-VI
– Uczniowie klas VII-VIII i Gimnazjum
6. Warunki szczegółowe : Plakat nie może:
a. Naruszać godności osoby ludzkiej
b. Zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość
c. Ranić przekonań religijnych lub politycznych
d. Zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób małoletnich;
e. Sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska
f. Zawierać wulgaryzmów i znaków graficznych uznanych za obraźliwe lub wulgarne

Prace z w/w elementami będą dyskwalifikowane.
7. Opis pracy
Na odwrocie pracy Uczestnik umieszcza swoje dane zgodne z kartą zgłoszenia
Imię i Nazwisko, wiek, klasę, nazwę i adres Szkoły lub Przedszkola. Prace zgłoszone do konkursu muszą
być tematycznie zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do
każdej pracy prosimy dołączyć Kartę zgłoszenia z czytelnymi danymi Uczestnika oraz
Oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych nieletnich Uczestników Konkursu.

8. Organizator powołuje Jury, które oceni zgłoszone prace.
Jury oceni przedstawione prace , ich zgodność z tematem, warunkami szczegółowymi (punkt.6
regulaminu) , artyzm i pomysłowość zastosowania sztuki ludowej w kompozycji.
9.Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu
Administrator danych Stowarzyszenie Archeozdroje ul.Leśna 3c, adres korespondencyjny
ul.Wczasowa 2a, przetwarza dane w celu realizacji Konkursu zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. B)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
Opiekun prawny osoby małoletniej wraz z osobą małoletnią zgodnie z RODO
a)ma prawo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprzeciw nie dotyczy wcześniej wyrażonej zgody do
publikacji , gdy Administrator dokonał czynności związanych z Konkursem. ; f) prawo do
wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa)
10.Ochrona wizerunku
1. Na stronie internetowej w serwisie https://www.facebook.com/pg/Archeozdroje248452335298566/about/?ref=page_internal, oraz portalu Nasze Miasto Międzyzdroje
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl i lokalnych portalach , na stronie Urzędu
Miasta oraz w Informatorze Gminnym publikowane będą fotografie i materiały z
wydarzenia – Konkursu i Gali.
2. Fotografie i dane oraz materiały prasowe i zdjęciowe publikowane są w celach statutowych
Stowarzyszenia , przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń
kulturalnych oraz Konkursu.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego
wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale a także wizerunku osób, których
jest opiekunem prawnym.
4. 4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału można składać mailowo na adres:
archeozdroje@vp.pl , a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach
facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność
w/w. serwisu społecznościowego.

Konkurs plastyczny z okazji rocznicy 100 lecia odzyskania niepodległości
Polski – naszej Ojczyzny
Złóż życzenia Polsce, uczcij Setną Rocznicę
Odzyskania Niepodległości kolorami wolności
Karta Zgłoszenia /Oświadczenia- Zgody
…................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

…................................................................................................................................................
(Nazwa i adres placówki edukacyjnej (przedszkole, szkoła,)

…..................................................................................................................................................
(Adres zamieszkania uczestnika konkursu), Nr telefonu do kontaktu
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Regulaminie i
wyrażam zgodę, że podane dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego przystępującego do Konkursu , będą
wykorzystane w celu realizacja zadania statutowego Stowarzyszenia Archeozdroje do przeprowadzenia Konkursu:

Złóż życzenia Polsce, uczcij Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości kolorami wolności

…..................................................................................................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczam, że:
-jestem poinformowany/a, że Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, które nie zaskutkuje zmianą wyniku zadania jakim jest Konkurs . -p rzysługuje mi
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka lub podopiecznego
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 r.
-wyrażam zgodę, aby dane osobowe: - były udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz do promocji Konkursu i po konkursie w artykułach, publikacjach oraz
– przyjmuję do wiadomości informację Stowarzyszenia , że nie będą wykorzystywane do profilowania.
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego , organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikało z przepisów
prawa.
Wyrażam zgodę, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie działalności kulturalnej do konkursu i po konkursie , wręczania nagród .
Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
…...................................................................................................................................
data i podpis opiekuna prawnego nieletniego uczestnika Konkursu
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach informacyjnych.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie i
publikację mojego wizerunku przez organizatorów konkursu plastycznego na potrzeby konkursu i w
celach marketingowych- organizacyjnych w/w konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).

(data i miejscowość)

….............................................................................................
(czytelny podpis)

