REGULAMIN
KONKURSU NA WYKONANIE
„WIANKA ŚWIĘTOJANKA"
1. Organizator: Świetlica w Radoszycach, Sołtys i Rada Sołecka Radoszyc, Radny Jan Kozak,
Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Miejsce konkursu: Radoszyce przy świetlicy.
3. Temat pracy:Wianek - na głowę oraz wianek -świętojanek wykonany z polnych kwiatów, ziół i
traw z zamocowaną świeczką, wianek na głowę.
4. Termin : prace (wianek - świętojanek ) z dołączoną kartką z nazwiskiem i imieniem autora prac
miejscem zamieszkania i wiekiem należy dostarczyć do organizatora bezpośrednio przed imprezą
do godz. 18:00 w dniu 23.06.2018r.
5. Konkurs składa się z :
Kategorii :
- WIANEK ŚWIĘTOJANEK
- WIANEK NA GŁOWĘ
- w kategoriach wiekowych :
- dzieci - młodzież do lat 14
- młodzież - dorośli od lat 15
6. Uczestnicy:
- w konkursie mogą brać udział wyłącznie kobiety bez ograniczeń wieku,
- każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę,
- każda praca musi być wykonana indywidualnie.
7. Ocena prac: Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów
8. Kryteria oceny:
- nawiązanie do tradycji ludowych
- pomysłowość i dekoracyjność pracy
- estetyka i poziom wykonania
- wykonanie prac zgodnie z wymogami regulaminowymi
9. Nagrody: autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe a pozostali wykonawcy
drobne upominki lub dyplomy w dniu konkursu.

10. Zgłoszenia: prosimy przesyłać lub dostarczyć do dnia 22.06.2018r.
Kontakt: 76 8439519 chok-chobienia@wp.pl
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
11.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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 Pani/Pana danych osobowych będzie:
Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83) dla celów (dokumentacji oraz promocji/ reklamy
imprez w przyszłych latach)

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
5. Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.
6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować
odmową uczestnictwa w imprezie

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

