
Dosttuil
Zarządzenie Nr 1712023

Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 16.03.2023 r.

w sprawie wprowadzenia:
REGULAMIN WYDARZENIA -

Konkurs Plastyczny,,Pahna Wielkanocna"

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 paŹdziernika 1991 t o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej lDz'U' z2020 r. poz.I94 zpoŹn' zm.l, $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIXlI64l20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia}}
lutego 2020 r' w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach lDz.lJrz. Woj. Podl. Z Ż020
r., poz. I390l, zarządzam co następuje:

s1
1' Wprowadza się:

l. Regulamin KONKURSU PLASTYCZNEGO,,Palma Wielkanocna'' stanowiący
załącznlk nr 1 do niniejszego zaruądzenia'
2.Kartę zgłoszenia do ww. konkursu - stanowiącązałącznlknr Ż do niniejszego zarządzenia.
3. Zezwo|enie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku do ww. konkursu _ stanowiące
załącznlknr 3 do niniejszego zarządzenia.

$2
2' Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia
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Do$tluil
Zalqcznik Nr I

Do Zarzqdzenie Nr 17 /2023

Ęrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 16.03.2023 r

REGULAMIN WYDARZENIA -

Konkurs Plastyczny,,Palma Wielkanocna"

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

2. Cele
1. Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieŻy'
2. Pielęgnowanie tradycji związanychze Świętami Wielkanocnymi
3. Propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu.

4' Rozwijanie umiejętności plastycznychi wruŻ|iwoŚci na sztukę.

3. Warunki uczestnictwa
1. KoŃurs skierowany jest do dzieci imłodzieŻy z terenu Gminy Łapy. odbywać się będzie

w trzech kategoriach wiekowych:
- prz edszkolakilwtffi:i_iri" 6 lat)

- uczniowie klas IV-VIII
2. KaŻdy uczestnik konkursu moŻę zgłosić tylko jedną pracę - palmę. Nie przyjmujemy prac

zbiorowych. Palma powinna być wykonanaprzez dziecko.
3. Technika pracy dowolna.
4. Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom, przechodzą na własność organizatora.
5. Prace niespełniające Wymaganych kryteriów nie będą podlegały ocenie'
6. organizator nie ponosi odpowiedzialności zauszkodzenia prac powstałe podczas

transportu.
4. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zg)'oszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

2. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne zzaakceptowaniem warunków niniejszego

regulaminu oraz z vłyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

rodzicóilopiekunów prawnych dzięcka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

w zakresię wskazanym w karcie zgłoszenia.
3. Warunkięm przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej KarĘ

Zgłoszenia oraz ZEZWOLENIA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU' Każda palma powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację

autora pracy (imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy)

4. Zdjęcie dziecka z wykonanąptz;ez nie palmą należy wysłać na adres mailowy:
jjanuszewicz@dklapy.pl. W nazwie pliku należy wpisaó imię i nazwisko dziecka. Prace

osób, które nie spełniły tego warunku, nie będą podlegały ocenie.
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louttuil
Palmę wrazz wypełnioną kartą zgłoszenia i zezwoleniem na utrwalanie i

rozpowszechnianie wizerunku naleĘ dostarczyć do Domu Kultury w Łapach (pokój
207)

5. Czas trwania konkursu
1. Termin dostarczania prac: do 27 marca 2023 r. do godz. 15:30.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023r' Wyniki zostaną umieszczone na

stronie internetowej (http s : //dklapy.pl/) or az pro filu facebookowym D omu Kultury w
Łapach.

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 1 kwietnia2l23 r. godz. 12:00 podczas
Jarmarku Wielkanocne go na Placu Niepodle głości'

ó. Kryteria oceny pracy
1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac na podstawie następujących

kryteriów:
a) zgodność, ztematem,
b) pomysłowośó,
c) staranność i estetyka wykonania.

7. Nagrody
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.

8. Uwagi końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulamin! oraz wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora, 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 autorskim i prawach pokrewnych.

Szczepółowvch informaci i temat konkursu udziela:
Dom Kultury w Łapach:

Joanna Januszewicz
e-mail: i. ianuszewicz@dklapy.pl
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DOUSJilil
Załqcznik Nr 2

Do Zarzqdzenie Nr I7/2023
Dyrektora Domu Kultury w Łapach

z dnia 16.03.2023 r

KARTA ZGŁ09ZENIA UCZE S TNIKA
Konkursu Plastyc Znęgo,,Palma Wielkanocna''

Imię i nazwisko (uczestnik)

Imię i nazwisko (rodzic/opiekun prawny):

Kontakt e-mail, telefon:

Mieiscowość:

Kategoria uczestnika (właściwe zaznaczy ć)'.

r przedszkolaki (wiek od 4 do 6 lat)
n uczniowie klas I-III
n uczniowie klas IV-VIII

J a, niŻej podpisany/a, o świadcz am, żei

vłyraŻam zgodę na udział w Konkursie Plastycznym ,,Palma Wielkanocna''

organizowanymprzez Dom Kultury w Łapach, odpowiadam zabezpieczenstwo uczestnika /swoje

w drodze do miejsca orazZ miejsca konkursu. Biorę na siebie odpowiedzialnośó finansową za

szkody wyrządzone przęZ uczestnika/siebię w mieniu organizatorów oraz osób trzecich.

Zapoznałemlłam się i akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego ,,Palma Wielkanocna''

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr z dnia 16.03.2023r.

Czytelny podpis opiekuna prawnego
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Zalqcznik Nr 3
Do Zarzqdzenie Nr I7 /2023

Dyreklora l)ołtlt Kttltury w ł.apach
z dnia l6'03'2023 ł

(data i miejscowość)

(imię i nazwisko)

ZEZWOLENIE

NA UTRWALANIE I ROZPOWSZBCHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 8 l ust. l ustawy z dnia 4 kwiętnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz' lJ. z20l9 r. poz' l23l),
zęzwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunkl mnie/mojego dziecka oraz
nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku utrwalonego w dniu 0l'04.2022r. w formie zdjęć i nagrań
vidęo w z'wiązkuzudziałęm w Konkursie Plastycznym ,,Palma Wielkanocna'', organizowanym przezDom Kultury w Łapach.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianię wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, wyświetlanie w sieci Internet na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu

społecznościowym Facebook, innych mediach społecznościowych;
3) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie' publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie

wizerunku' w taki sposób, aby kaŻdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wizęrunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznęgo przetwarzania' kadrowania ikompozycji, alakŻe
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem' natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane' dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o
promocji _Konkursu Plastycznego ,,Palma Wielkanocna'', organizowanego przez Dom Kultury w Łapach.

Przeniesienie niniejszego zezvtolenia oraz wszęlkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej
zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie'

Imię i nazwiska uczestnika konkursu:

Wyrażam/nie wyraŻam zgodęly na publikowanie imienia i nazwiska wfaz ze zdjęciem

oświadczam, iŻzapoznałarn/em się z treścią Regulaminu Konkursu PlasĘcznego ,,Rodzinna pisanka", organizowanego przez Dom
Kultury w Łapach, wprowadzonego Zatzqdzeniem Nr I7/2023 Dyrektora Domu Kultury w Łapach z dnia l5 marca 2023r. orazw
pełni akceptuję jego treść.

Jednocześnię oświadczam' Że z-apoznałerrl-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresię przetwarzania danych
osobowych (na odwrocie).

(czytelny podpis składającego oświadczenie
rodzica/ -owlopiekuna/-ów prawnęgo/-ych)
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DOUSIHil

Informacja Administratora w nviązku zprzetwarzaniem danych osobowych - zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27

kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46tWE (zrvanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dytektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel' 85 7I5 23 00, fax: 85 875 18 54' email:
sekretariat@dklapy.pl, www. dklap)'.pl/kontakt/.
2. Administrator Wznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, moŻna się kontaktowac za pomocą poczty elektronicznej pod
adresem: iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ldziałęm w konkursie, na podstawie
wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RoDo, którą moŻe Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym ptzez administratora, obsłudze
prawnej i informatyczne1 oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5' Danę osobowe przechowywane będąprzez okres wyżej wymienionego celu oraz wynikający
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji'

6' Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych' sprostowania danych,
usunięci a danych oraz o grani czenia przetw arzania danych.

7 ' Zgoda moze zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośó z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej wycofaniem.

8' Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięciaudziału w konkursie.

9. Gdy uzna PanilPan,Żeprzetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
_ Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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