REGULAMIN
KONKURSU NA WYKONANIE
„WIANKA ŚWIĘTOJANKA”
Organizator: Świetlica w Radoszycach, Sołtys i Rada Sołecka Radoszyc, Radny Jan Kozak, Chobieński Ośrodek
Kultury
Miejsce konkursu:świetlica w Radoszycach / gmina Rudna
Temat pracy: Wianek – na głowę. oraz wianek-świętojanek /tradycyjny, florystyczny/ wykonany z polnych kwiatów,
ziół i traw z zamocowaną świeczką, wianek na głowę
Termin: prace (wianek – świętojanek) z dołączoną kartką z nazwiskiem i imieniem autorki prac, miejscem
zamieszkania i wiekiem należy dostarczyć do organizatorów bezpośrednio przed imprezą do godz. 16.45 w dniu
22.06.2019r.
Konkurs składa się z:
kategorii:
- wianek tradycyjny
- wianek florystyczny
- wianków na głowę
w kategoriach wiekowych:

-

dzieci - młodzież do lat 14
młodzież – dorośli od lat 15

Uczestnicy:

-

w konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Rudna od 6 roku życia.
każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę,

każda praca musi być wykonana indywidualnie
Ocena prac: oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów
Kryteria oceny:
- nawiązanie do tradycji ludowych
- pomysłowość i dekoracyjność pracy
- estetyka i poziom wykonania
- wykonanie prac zgodnie z wymogami regulaminowymi
Nagrody: autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia prosimy przesyłać lub dostarczać 21.06.2019t., na adres lub faks 076 8439-519:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6
59-305 Rudna
Informacji dot. konkursu udzielają pracownicy CHOK: Irena Żyła, Iwona Szuszkiewicz, Alicja Kędziora w godz. pracy
CHOK: 12.00-20.00, tel. 076 8439- 519, 8439-509, e-mail kontaktowy: chok-chobienia@wp.pl
http://chok-chobienia.weebly.com/
https://www.facebook.com/chobienski.osrodek.kultury/

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.
KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O ZAMÓWIENIE ORGANIZACJI IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 763000140, mail: iodo@amt24.biz.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów –
zgoda dotyczy numeru telefonu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym podmiotom, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, możliwość ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia
wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.

Karta zgłoszenia do
KONKURSU NA WYKONANIE
Wianek tradycyjny , florystyczny, wianek na głowę
Radoszyce – 2019r.

1.Imię i nazwisko uczestnika........................……………………..................…
2. Miejsce zamieszkania (adres)
.............................................................................................………....................
3.Kategoria wianka....................................................………...……………......
4.Wiek uczestnika................................................………………………............
5.Telefon kontaktowy*..............................…………………………..............…
6. kategoria wianka (tradycyjny/ florystyczny)*………………………………………………….

-zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz akceptuję zawarte w nim zawarte założenia i warunki
*.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/

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 763000140, mail: iodo@amt24.biz.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów –
zgoda dotyczy numeru telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym podmiotom, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego
Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, możliwość ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia
wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.

