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1. Organizatorem 4. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo
natury, kultury i tradycji” jest Dom Kultury w Łapach.
2. Cele konkursu:
Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.
Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako
obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.
Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do
tradycji regionu.
3. Temat konkursu:
Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania
jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.
4. Warunki konkursu:
Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów
szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania
pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury oraz dorośli.
Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20+
Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac – malarstwo , pastel i inne płaskie techniki barwne (z wyjątkiem
technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła i
elementy roślinne).
Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym
formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy nie oprawiać, nie rolować i nie zginać prac.
Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną (pismem drukowanym)
kartę zgłoszenia, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon i e-mail instytucji
patronującej, imię i nazwisko telefon opiekuna artystycznego.
Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.
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Regulamin, Wzór Karty Zgłoszenia, Zgoda na przetwarzanie danych podpisana przez
rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego uczestnika konkursu do pobrania na
stronie internetowej: http://dkLapy.pl/rzeka
Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Główna 8 , tel. 857 152 300,
e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 29 stycznia 2021 r. Decyduje data stempla
pocztowego.
5. Uwagi końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
nie będą brane pod uwagę.
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów,
fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania
honorariów.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 26 lutego 2021 r. na stronie internetowej
Domu Kultury w Łapach: http://dkLapy.pl/rzeka
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom
konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy). Pozostałe prace mogą być
odebrane (tylko osobiście) do końca marca 2021 r.
Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy
pokonkursowej planowane jest w miesiącu marcu 2021 r. Termin podsumowania może
ulec zmianie.
Dodatkowych

informacji

udziela

koordynator

konkursu

Ewa

Stranc,,

oraz Małgorzata Roszkowska tel. 505 084 464, e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
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6. Informacja dotycząca przetwarzania danych w Domu Kultury w Łapach, Matejki 19
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy
wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych
związanych

z

ochroną

danych

osobowych,

w

tym

w

szczególności

w

Rozporządzeniu 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).
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej
umowy, w razie zaistnienia konieczności, strony zawrą odrębną umowę o
przetwarzanie danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i
reprezentantów

Stron

udostępniane

wzajemnie

w

niniejszej

Umowie

lub

udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Stron. Udostępnione dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowisko. Każda ze Stron będzie
administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach
Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu
drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o
których mowa w art. 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.
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4. Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych –
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach,
ul. Matejki 19, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług
pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora,
obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do
realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów
prawa dotyczący archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu

prawo

dostępu do treści swoich danych

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
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d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
9. Dane

osobowe

nie

będą

wykorzystywane

do

zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

data miejscowość i czytelny podpis

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Główna 8, NIP 966-05-73-936, ☎ 857152300, ✉ m.roszkowska@dkLapy.pl, https://dkLapy.pl

