
KONKURS PLASTYCZNY
,,BOZENARODZENIE W MOIM DOMU''

Regulamin konkursu plastycznego

,,BoŻe Narodzenie w moim domu''

organizatorami konkursu plastycznego ,,BoZe Narodzenie w moim domu'' są Klub Sportowy
,,Minotaur'' we współptacy z Domem Kultury w Łapach.

1. Celę koŃursu:
- kultywowanie tradycj i i zv,ryczajów boŻonarodzeniowych,
- pobudzanie twórczej aktywności dzieci irriodzieĘ,
- propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu'
- rozwijanie umiejętnoŚci plastycznych i rozwijanie wraŻliwości na sztukę.

2. Tematyka konkursu
Tematem konkursu jest Boże Narodzenie. Zachęcamy uczestników do przedstawienia tradycji i
zwyczajów,jakie kultywowane są w ich domach w związkuztymi świętami.

3. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzięciimłodzieĘ. Prace będą ocenianę w następujących kategoriach
wiekowych:
I. Przedszkola
II. Uczniowie klas I-I[
III. Uczniowie klas IV-VIII

4.Technika wykonania:
Technika prac dowolna(zwyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie, nietrwałe i
spożywcze , nP. ĘŻ,kasza, plastelina). Format prac A4 lub ,Ą3.

5. Kryteria oceniania prac:
Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac, według następujących kryteriów:
- zgodność ztematem,
- pomysłowośó,
- samodzielnośó wykonania,
- staranność i estetyka wykonania.

6. Czas trwania konkursu
Termin przyjmowania prac upływa 15 grudnia 2021 roku. Prace naleĘ dostarczyć, na adres
Dom Kultury w Łapach,18-100 Łapy, ul. Główna 8

7. Dodatkowe informacje
- do każdej pracy naleĘ doŁączyĆ wypełnioną Kartę zgłoszenia
- organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
- rozsttrygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia}}Zl
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu
facebookowym Domu Kultury w Łapach.
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8. Uwagi końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody
naprzetvłaruanie danych osobowych uczestnika ptzez organizatorów w zakresię niezbędnym
do przepro wadzenia i promocj i konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC orazprzepisy Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.Strony zobowiązują się do or'.r,r""*"f,T;xl]".'##iiil1l3u*,",' Umowy wszystkich posta-
nowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych oso-
bowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dniaZ7 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.W prrypadku przetwaruania danych osobowych w związkuzrea|izacją niniejszej umowy' w ra-
zie zaistnienia konieczności, strony zawrąodrębną umowę o przetwarzanie danych osobowych
lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobo-
łvych.
3.Strony oświadczają, Żę 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 obejmowaÓ: imię i
nazwisko, adres pocŹy elektronicmej i numer telefonu, stanowisko.KaŻdaze Stron będzie
administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. KaŻda ze Stron
zobowiązuje się w związkuztym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom,
których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w ań. I4Rozpotządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaL7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w
związku zptzetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95 I 46lWE.
4.Informacja Administratora w związku z przetwaruaniem danych osobowych _ zgodnie z art. 13

ust. 1 i ZRozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)20l6l679 zdnia27 kwietnia
20t6 t. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (zwanego
dalej RODO):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach' ul. Główna 8,
18-100 Łupy, tel. 85 7I5 23 00, fax: 85 875 18 54, email: sekretariat@dklapy.p1,
www. dklapy.pllkontakti.
2) Administrator, zgodnie z art.37 ust. 1 lit. a) RoDo, powołał Inspektora ochrony Danych, z
którym w sprawachzwiązanychzprzetwarzariem danych osobowych,moŻe się Pani/Pan
kontaktow aÓ za pomocą pocńy elektronicznej pod adresem : iod@dklapy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy oraz kontaktuzwiązanego zrealizacją umowy, na podstawie art. 6 ust.
I lit. b RoDo;
b) rachunkowości orazw celach podatkowych' na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byó banki, dostawcy usług pocztowych i
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kurierskich, dostawcy usług informatycznychAdministratora, obsługa prawna administrato-
raoraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej
określonych celów otazpIzęz okres wynikający z przepisów prawa doĘczący archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych otazzzastrzęŻeniem przepi-
sów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) o gr aniczeni a przetw ar zania dany ch ;

d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązują-
ce 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 warunkiemzawarcia umowy i jest Pani/Panzobowiązana/y
do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarciai wykonania
umowy.
9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania' o którym mowa w art.22.
l0)Zadariejest dofinansowane przezUrząd Marszałkowski Wojewód^v',aPodlaskiego
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Kańa zgłoszenia.
KonruRs PLAsTYczNY 

''BoŻE 
NARoDZENIE W MolM DoMU''

lmię i nazwisko autora
klasa / kategoria:

kontakt tel.E
kontakt adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
!oświadczam,iŻzapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.
!(oPlEKUN PRAWNY) Wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w
celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu. Pzyjmuję do wiadomości, iż Administratorem Danych osobowych jest Klub
Spońowy Minotaur i Dom Kultury w Łapach. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie'
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
lnternecie (w tym na stronach Klub Spońowy Minotaur i Dom Kultury w Łapach oraz portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.

data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego
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