Regulamin konkursu recytatorskiego
pt' O szyby dzwoni deszcz, deszcz dzwoni jesienny”
1. Organizator:
Biblioteka Publiczna w Chobieni
Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 8439 - 509 e-mail mczerep@chok-chobienia.pl
przy
Chobieńskim Ośrodku Kultury
Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna;
e-mail: chok-chobienia@wp.pl
tel. 76 8439-519, 76 8439-509
2. Cele konkursu:
• popularyzacja poezji wśród dzieci
• uwrażliwienie na otaczającą nas przyrodę
• rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i autoprezentacji
3. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział : dzieci w wieku przedszkolnym,
4. Warunki uczestnictwa
• uczestnicy konkursu wykonują jedna pracę - wiersz o jesieni
• praca powinna przedstawiać tematykę pt' O szyby dzwoni deszcz, deszcz dzwoni jesienny”
• do każdej pracy należy podać imię i nazwisko, wiek-data urodzenia, adres zamieszkania, telefon
uczestnika konkursu oraz tytuł pracy.
5. Termin składania prac
• Prace (on line) należy zgłaszać w terminie do 26-10- 2020r. wyłącznie drogą internetową
na adres: e-mail: mczerep@chok-chobienia.pl
6. Nagrody
• Powołane przez organizatora jury oceni prace konkursowe w kategoriach: dzieci w wieku przedszkolny
• Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora przy wsparciu Gminy
Rudna.
7. Wyniki konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie, o którym oddzielnie poinformuje organizator.
8. Uwagi
• Prace przechodzą na własność organizatora, który wykorzysta ilustracje do promocji konkursu.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację
materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych osób.
• Wszystkie informacje dotyczące spraw konkursu otrzymają państwo pod nr tel. 76/8439-509
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
konkursu recytatorskiego
pt'' pt' O szyby dzwoni deszcz, deszcz dzwoni jesienny”
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.

