Konkurs
Wiem bo czytam-Jan Paweł II
1. Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Chobieni
Rynek 6
59-305 Rudna
2. Cele konkursu:
• Edukacja historyczna i kulturowa dzieci i młodzieży
• Ćwiczenie pamięci przez młodych mieszkańców gminy Rudna
• Umiejętność znajdowania i analizy informacji w tekstach źródłowych
3. Warunki udziału w konkursie:
• konkurs ma charakter otwarty,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac na adres Organizatora lub dostarczenie ich osobiście w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie,
• do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
• do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu
4. Kategorie wiekowe:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej

5. Komisja oceniająca:
Organizator konkursu powoła komisję oceniającą.
7. Udział w konkursie:
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami
autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
9. Termin nadsyłania prac konkursowych:
• Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć w terminie 18.09.2020 r. - 09.10.2020
r. do Biblioteki Publicznej w Chobieni
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16 października 2020 r.
10. Postanowienia końcowe:
• Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków,
• Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
• Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,

• Laureaci otrzymają nagrody książkowe. Pierwsze trzy prawidłowo wypełnione i dostarczone
krzyżówki zostaną nagrodzone.
• W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury
• Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
prac bez dodatkowej zgody autorów
• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie
Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem
• Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy mczerep@chok-chobienia.pl lub dostarczyć osobiście
• RODO:
• 1. *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych /Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami/
• 2. *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
• 3. * Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania
ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.
•
• Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO informuję, że:
•
• 1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
• 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail: iodags@iodags.pl
• 3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/
wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
• 4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
• 5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
• 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
• 7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
• 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
• 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału
Państwa lub dziecka w konkursie.

Karta zgłoszenia do

Konkurs
Wiem bo czytam-Jan Paweł II
1. Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................………....…............
2. Miejsce zamieszkania ( adres) .........................................................………....…............
...............................................................................................................…….......…............
3. Kategoria ................................................................................……............………….....
4. Wiek uczestnika .............................................................................……….......…............
5. Telefon kontaktowy ..................................................................……...….......….............
.....................................................................
data i podpis rodzica/ opiekuna dziecka

RODO:
1. *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi
zmianami/
2. *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury
wizerunku swojego /dziecka biorącego udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
3. * Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom
konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 8439 519, mail: iodags@iodags.pl
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/
zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych
CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych
dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości
udziału Państwa lub dziecka w konkursie.

