REGULAMIN KONKURSU EKOZABAWKA

§1.
1. Organizatorem konkursu jest Złotowski Dom Kultury.
§2.
CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:
•
•
•
•
•

Propagowanie idei ochrony środowiska
Zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania wolnego czasu
Rozbudzanie w dzieciach i dorosłych kreatywności
Promocja talentów
Kształcenie zdolności plastyczno- technicznych i rozwijanie wyobraźni.
§3.
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Praca może być stworzona indywidualnie lub grupowo.
3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zabawki ekologicznej z materiałów
wtórnych.
4. Format pracy: przestrzenna
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora/ autorów pracy, kontaktowy numer telefonu, email.
6. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone.
7. Prace konkursowe wezmą udział w wystawie zorganizowanej w Złotowskim Domu
Kultury
8. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie w następujących kategoriach:
- funkcjonalność
-pomysł
-wykonanie

§4.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Termin składania prac: 30.08.2020 r.
§5.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników nastąpi: 15.09.2020 r.
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w celu przekazania nagrody.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego
postanowień.
§7.
DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Złotowski Dom Kultury
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD
poprzez e-mail: am-iod@wp.pl.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych.
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną
upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

