„Tam gdzie ja, tam moja flaga”
VIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Kamiennej Górze
CELE KONKURSU
- promocja Święta Flagi
- utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości
i symbolach narodowych.
- rozwijanie twórczych zdolności dzieci
TEMATYKA
Praca musi być artystyczną wizją miejsc i sytuacji, w których możemy spotkać flagę.
Praca powinna nawiązywać do różnych sytuacji, w których uczestniczą dzieci, np. imprezy sportowe,
wycieczki, zabawy, życie rodzinne itp.
Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV kamiennogórskich szkół podstawowych
i przedszkoli
FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
- format pracy – A3
- praca może być wykonana z użyciem kredek, farb, wycinanek (collage)
ZASADY UCZESTNICTWA
- jeden autor może zgłosić na konkurs jedną pracę
- praca musi być dziełem indywidualnym i samodzielnym.
ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
- własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną należy nadesłać lub dostarczyć na adres
organizatora ( Centrum Kultury , ul. Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra)
w terminie do 18 kwietnia 2019 roku.
Na odwrocie pracy należy umieścić czytelną metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek
autora, nazwa szkoły lub przedszkola, adres, nr telefonu szkoły/przedszkola.
- prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie

KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
- realizacja tematu konkursu
- oryginalny pomysł
- wrażenie artystyczne
- estetyka i staranność wykonania
- samodzielność wykonania pracy
KATEGORIE WIEKOWE
Jury oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki : w dwóch kategoriach wiekowych : I kat. – 3 – 4-latki, II kat.- od 5 roku życia
-III kat. - uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
- lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora 30 kwietnia 2019r.
- uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się
3 maja 2019 r. o godz. 16.30 w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
- laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora
(o sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu)
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu
UWAGI KOŃCOWE
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi;
- warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest oświadczenie rodzica/opiekuna w sprawie wyrażenia zgody
na udział dziecka w konkursie i wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi
artystycznej dziecka przez organizatora konkursu.

VIII edycja konkursu „Tam gdzie ja, tam moja flaga”
Organizator - Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka w sprawie wyrażenia zgodny na udział dziecka
w VIII edycji konkursu plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja flaga”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka/

w VIII edycji konkursu plastycznego ‘Tam gdzie ja, tam moja flaga” , którego organizatorem jest
Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
……………………………………
/Miejscowość i data/

………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi artystycznej mojego dziecka
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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,
zarejestrowanego podczas uczestnictwa w VIII edycji konkursu plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja
flaga”, którego organizatorem jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć dziecka, zdjęć jego pracy plastycznej i wypowiedzi na stronie
internetowej , lokalnych mediach oraz w formie drukowanego zaproszenia, w celu promowania działalności
Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
……………………………………………….
/Miejscowość i data/

……………………………………….
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Centrum Kultury z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Tadeusza Kościuszki 4.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres siedziby Administratora lub na adres
e-mail: iod@kamiennagora.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, w związku z wyrażoną zgodą na wzięcie udziału
w VIII edycji konkursu plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja flaga”.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i dla jakiego zostały zebrane.
5. Pan/i posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
7. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału
w VIII edycji konkursu
plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja flaga”.

