
 

 Regulamin

Konkursu Przyrodniczego
 

I. ORGANIZATOR
 Chobieński Ośrodek Kultury                                                                                              
Chobienia, Rynek 6
59-305 Rudna
TEL. 76 8439-519
e-mail: chok-chobienia@wp.pl

II. CEL KONKURSU:
                     *   Rozwijanie  motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej. 
                     *   Nabywanie i utrwalanie wiadomości o otaczającym nas środowisku. 
                     *   Dostrzeganie otaczającego nas zjawiska przyrodniczego  
                     *   Wykazywanie wrażliwości na los ptaków
                     *   Zrozumieć współzależność człowieka i środowiska. 
III. UCZESTNICY
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe z ternu Gminy Rudna.
2. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:

                          *   7 – 10 lat,  
                          *   11 – 15 lat,  
                          *   16 lat i więcej.
IV. TEMATYKA PRAC
*   Uzyskanie prac fotograficznych o tematyce przyrodniczej-ptaki, które będą charakteryzowały się pomysłowością, 
oryginalnością i czytelnością, powinny kojarzyć się z promocją ochrony środowiska oraz celem konkursu 

V. WYKONANIE PRACY
-3 fotografie w danej kategorii wykonane na terenie Gminy Rudna
- fotografia w formacie 10 x15        

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek- data urodzenia,  adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
2. Prace  składać osobiście 
            Chobieński Ośrodek Kultury
            Chobienia, ul. Rynek 6
            59-305 Rudna
             tel. 76 843 95 19 lub 76 843 95 09
4. Nie będziemy oceniać prac grupowych !
5. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały 
się do wystawy pokonkursowej.
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 
7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa dnia 31.05.2019r.
8. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. 
    Decyzje Jury są ostateczne.
 9. RODO: 
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.
*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.
* 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. 768358801, mail: iodo@nsi.net.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/ 
przeglądzie.

Wszelkich informacji  udzielają pracownicy CHOK 
 76 843 95 19 lub 76 843 95 09

mailto:chok-chobienia@wp.pl


                                                                      KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS FOTOGRAFICZNY 2019

CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY

Imię i Nazwisko Uczestnika ...................................................................................

Wiek Uczestnika (data urodzenia) .........................................................................

Adres zamieszkania  ...............................................................................................

Telefon kontaktowy ................................................................................................

Kategoria........................................................................

 

*.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w 
celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.
*.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.
* 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.

..................................                                                ..................................
/podpis zgłaszającego/                                                  /podpis opiekuna/

 
   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. 768358801, mail: iodo@nsi.net.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 
bożonarodzeniowym.
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