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Zarządzenie Nr 58/2021
Dyrektora Domu Kultury wŁapach

zdniaLŻ.Il.202I r.

w sprawie wprow adzenia:
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,, Ś wi ątec zna Kartka B ozonaro dzeni owa''

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 pużdziemika 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej lDz.U. z2020 r. poz. I94 zpÓźn. zm.l, $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIw|64l20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia}T
lutego 2020 r. w sprawie uchwalęnia statutu Domu Kultury w Łapach lDz.Urz. Woj. Podl. Z2020 r.,
poz. l390l, zarządzam co następuje:

$l
1. Wprowadza się:

- Regulamin GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Świąteczna Kartka
B ożonarod zeniow a" - stanowi ąc y załącznik nr. 1 do nini ej sze go zar ządzenia'
- Kartę zgłoszenia do w.w konkursu _ stanowiący załączniknt.2 do niniejszego zaruądzenia.
- Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianię wizerunku do w.w. konkursu - stanowiący
załączniknr. 3 do niniejszego zarządzenia.

$2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zalqcznik Nr I

Do Zarzqlzenie Nł 58 /2021
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnia 22.11.2021 r

REGULAMIN WYDARZENIA.
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Świąteczna Kartka Bozonarodzeniowa'' _

1. Organizator
2. organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele
t. Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieĘ.
2. Pielęgnowanie tradycji związanychze Świętami Bozego Narodzenia.
3. Propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu.
4. Rozwijanie urniejętności plastycznych i wrażliwości na sŻukę.

3. Warunki uczestnictwa
t. Konkurs skierowany jest do dziecl i młodzieży z terenu Gminy Łapy.Będzie posiadał trzy kategorie:

- przedszkolaków (wiek od 4 do 6lat)
- uczniów klas I-III

2. Każdy uczestnik konkursu ,oo'" 
';;r_","u"1],]tfi:ff'rT"'.* - kartkę bożonarodzeniową. Nie

przyj mujemy prac zbiorowych.
3. Kartka powinna mieć formę przestrzenną _ składanego karnetu w formacie:

- po rozłoŻeniu A5, po złożeniu ,Ą6 lub,
- po rozłożeniu 44, po złożeniu ,Ą5.

4. Technika pracy dowolna (np. malowanie, rysunek, wyklejanie, wyszywanie, itp.),
z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych, typu ryż, makaron, plastelina' itp'

5. Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom , przechodzą na własnośó organizatoru.
6. Prace niespełniające wymaganych kryteriów nie będą podlegĄ ocenie.
7. organizator nie ponosi odpowiedzialności zauszkodzenia prac powstałe podczas

transportu.
4. Zgłoszenie do konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej KARTY zGŁoszENIA
oRAz ZB,ZWOLENIE NAUTRWALANIB I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU. KaŻda
praca powinna byó dostarczona w kopercie, opisanej w sposób umożliwiający idenĘfikację autora

pracy (imię i nazwisko autora, wiek' telefon kontaktowy). Prosimy o niepodpisywanie kańek.
z' Zdjęcie dziecka z wykonaną przeznie kartką na|eży wysłaó na adres mailowy:

m.roszkowska@dklapv.p|. Prace osób. które nie spełniŁv tego warunku" nie będą podlegatv ocenie.

3' Kartkę wrazz wypełnioną KARTY zGŁosZBNIA oRAz ZF-ZW0LF-NIE NA UTRWALANIE
I RoZPowszEcHNIANIE WIZERUNKU naleĘ dostarczyó do Domu Kultury w Łapach.

5. Kryteria oceny pracy
1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów
a) zgodnośó ztematem,

Dom Kultury W Łapach, ul. Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
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b) pomysłowośó,
c) starannośó i estetyka wykonania.

6. Czas trwania konkursu
1"' Prace konkursowe naleŻy dostarcryó do Domu Kultury w Łapach (ul. Główna 8) do:

6 grudnia 2021 roku.
z. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 grudnia 20ŻIr. Wyniki zostaną umieszczone na stronie

internetowej (https://dklapv.plA oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach w dniu 8_10
grudnia 2021 roku. osoby, które wygrały zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody tzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez Dom
Kultury w Łapach.

7. Uwagi końcowe
L. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na

przetrłarzanie danych osobowych uczestnika przez or5anizatora, w zakresie niezbędnym do
przeprowad zenia oraz promocj i konkursu.

2' W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy o
prawie uuto"ki'śf,Jll1"łlrlitl"il1li}".ii 

nu t"-ut r.onLu..,, ua"i"ru,ooM Kt.,LTLJRY W ŁAPAfjl_',
1B-'l0ł Ł.apy

Dom Kultury w Łapach: trl. Gtńwna'ó
Małgorzata Roszkowska

e-mail : m.roszkowska@dklapy.pl

N!F 966-05 3-936
300te B5

Do

mgr

Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UF,) 2016/679 z dnia 27 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (dalej zwane,'RODO') formuje' iż:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach,
ul. Matejki 19' 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00' fax:
sekretariat@dklapy.pl, www. dklapy.pl/kontakt/.

Dyrektora,
85 875 18 54, email:

2. Administrator, zgodnie z aft..37 ust. 1 lit. a) RoDo, powołał Inspektora ochrony Danych, zktórym
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, moze się Pani/Pan kontaktowaó za
pomocą poczĘ elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zvłiązku z udziałem w GMINNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM,,Świąteczna Kaftka Bożonarodzęniowa'' na podstawie aft' 6 ust. 1 lit. e RoDo'

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byó banki' dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratofa oraz inne podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. PanilPana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej
określonych celów orazptzez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych oraz o gran ic zenia pr ze.tw ar zania d anych.

7 . Gdy uzna Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych narlszapowszechnie obowiązujące przepisy
w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu ochrony Danych osobowych.

8. Podanie przezPani{Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.
9. Dane osobowe nie będą wykorrystywane do zautomaĘZowanego podejmowania decyzji ani

profilowania, o którym mowa w art.22.
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Doiltluły
Zalqcznik Nł 2

Do Zarzqdzenie Nr 58/2021
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnią 22.1l '202I r

Karta Zgłoszenia - GMlNNY KoNKURS PLASryCZNY

,,ŚWI4TECZNA KARTKA BoZoNARoDZEN loWA"

1 . Imię i nazwisko uczestnika. '.... ..

2. Wiek uczęstnika .'.'.'...''....'....

3. Szkołalklasa

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

5. Telefon do rodzica/opiekuna,. ....

oświadczam, iŻ zapontałam/em się z treścią Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Świąteczna Kartka
Bożonarodzeniowa'' i w pełni akceptujęjego treść.

miejscowość, data (czytelny podpis rodzicalopiekuna)

Ja, niżej podpisana/y ., oświadczam, że:

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. . . . . ... . .. , któregojestem rodzicem/opiekunem prawnym w Gminnym

Konkursie PlasĘcznym ,,Świątecznn Kartka Bożonarodzeniowa'' organizowanym przez Dom Kultury w Łapach;

' Zgłoszonaprzeze mnie pracajest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i nie narusza praw osób trzecich.

' WyraŻam zgodę na bezterminowe i nieodplatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na następujących polach eksploatacji:

a) przygotowanie' wydruk i publiczne rozpowszechnianieprzezOrganizatora informacji o Konkursie i materiałach promocyjnych z

wykorzystaniem pracy,

b) wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach doĘczących Konkursu iw jego wynikach, we wszelkich mediach oraz dla celÓw

promocyjnych na stronie internetowej organizatora i w mędiach społecznościowych, na których organizator ma konto' utrwalanię,

obróbka' powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych organizatoru, atakŻe nieodplatne i bezterminowe

zęzwolenie na dokonywanie przez Organizatora opracowania przesłanej pracy obejmujące również prawo korzystania i

rozpowszechniania takiego opracowania.

miejscowośó, data (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Wpisać imię i nazwisko dziecka

Dom Kultury W Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
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Zalqcznik Nr 3
Do Zarzqdzenie Nr 58 /2021

Dyrektora Domu Kultuty w Łapach
z dnia 22.11.2021 r

(data i miejscowość)

(imię i nazwisko)

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. I ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U . z 2019 t. poz. lŻ3l), zezwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie
wizęrunku mojego dziecka oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w formie zdjęć: i nagrań video w związku z udziałem w Gminnym Konkursie PlasĘcznym
ooSwiąteczna Kartka Bożonarodzeniowa'' organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
l. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
Ż' wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, wyświetlanie w sieci Internęt na stronie internetowej

dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook;
3. publiczne wystawianie' rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a takŻe

publiczne udostępnianie wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieó do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przeflłarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zęstawiony z wizerunkami innych osób, może byó uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane' dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o promocji
Gminnego Konkursu PlasĘcznego ooŚwiąteczna Kartka Bożonarodzeniowaoo organizowan"go prró,
Dom Kulturyw Łapach.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia otaz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynnośó i następuje nieodpłatnie.

Imię i nazwisko dziecka:

WyraŻamlnie wyrażam zgodęly na publikowanie imienia i nazwiska dziecka wraz Ze zdjęciem.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałeml-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie
przetw arzania danych osobowych (na odwroc ie).

(czytelny podpis składającego oświadczenie
rodzica/ -ów lopiekuna/-ów prawnego/-ych)

Dom Kultury w Łapach, ul. Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku _ zgodnie z art. L3 ust. t'

i2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27lcwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w rwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46twE (zwanego
dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-
100 Łapy, tel. 85 7l5 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 ęlęktronicznej pod adresem : iod@dklapy.pl.

3. Wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Świąteczna
Kartka Bożonarodzeniowa'' organizowanymprzez Dom Kultury w Łapach.

4. na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RoDo, którą moŻePanilPan w kaŻdej chwili wycofaÓ.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionymprzez administratora danych osobowych,

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe orazwizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.

6. Dane osobowe będą przechowywale przez okres niezbędny do osiągnięcia ilw celu oraz przez
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych' ograniczenia przetwatzania danych oruz wnięsienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,

8. Gdy uzna Pani/Pan, Że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie przysługuje PaniiPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

9. Zgoda moŻe zostaó wycofana w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetularzania, którego dokonano napodstawiezgody ptzed jej wycofaniem,

10. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

profilowania, o którym mowa w art.22.
12. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z

zastrzeŻeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook moŻe przekazywaÓ Państwa dane poza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwietdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.comiabout/privacy. (tylko w ptzypadku wyrażenia zgody zwycięzcy
losowania)
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