Regulamin Konkursu
„Pewnego lata na basenie”
I.

PRZEPISY OGó LNE

Organizatorem konkursu „Pewnego lata na basenie” jest Zespół Basenów
w Wolbromiu, ul. Kamiennogórska 12, 32-340 Wolbrom.
I.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych
niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami
prawa.
I.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
I.4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków,
wyrażonych w niniejszym regulaminie.
I.1.

II.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

II.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
II.2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową. Dopuszcza się
nadsyłanie prac wykonanych samodzielnie.
II.3. Technika wykonania pracy dowolna
II.4. Tematem komiksu może być dowolna, zabawna historia, dziejąca się na
terenie Wolbromskiego Basenu. Mile widziane uwzględnienie w niej
Domu Kultury w Wolbromiu. Oceniane będą: wykonanie graﬁczne,
rysunkowe i tym podobne, zgodność z formą komiksową, historia i jej
elementy humorystyczne.
II.5. Komiksy należy dostarczyć do budynku Zespołu Basenów w
Wolbromiu.
II.6. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nr
telefonu do rodzica/opiekuna.
Wraz z komiksem należy dostarczyć podpisaną przez opiekuna prawnego
klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych córki/syna przez Organizatora Konkursu „Pewnego Lata na
basenie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L nr 119,
str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs
nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe
do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”.

II.7.W

Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
III.

TERMINARZ

przekazania prac mija dnia 08.08.2021
.
III.2.Komiksy nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
III.3.Ocena prac nastąpi do dnia 13.08.2021
. Decyzja jest ostateczna i nie
podlega weryﬁkacji.
III.4.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą
telefoniczną do dnia 19.08.2021
.
III.5.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Domu Kultury oraz na
proﬁlu Facebook Zespołu Basenów Wolbrom.
III.6. Rozdanie nagród (o ile będzie to możliwe), wraz z wystawą najlepszych
i wyróżnionych prac odbędzie się w Zespole Basenów w Wolbromiu, ul.
Kamiennogórska 12, 32-340 Wolbrom, 21.08.2021 r. godz. 15 :00.
III.1.Termin

IV.
IV.1.Zwycięscy

V.

NAGRODY I WYRó ŻNIENIA

otrzymają nagrody rzeczowe.

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRó ŻNIONYCH

V.1.Organizator

uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs
prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Domu Kultury,
na proﬁlu Facebook Zespołu Basenów Wolbrom.
V.2.Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac
nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na
wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
V.3.Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez
autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Piotr Gamrot, Dyrektor Domu Kultury z siedzibą przy ul. Leśna 2 w Wolbromiu (kod pocztowy: 32-340 ), tel.: 32
644 13 41, kom: 606 721 082 adres e-mail: info@dk.wolbrom.pl
2. Inspektorem ochrony osobowych w podmiocie jest Tomasz Kołodziej z siedzibą przy ul. Leśna 2, w
Wolbromiu (kod pocztowy: 32-340), tel.: 32 644 13 41, kom: 606 721 082, adres e-mail:
tkolodziej@dk.wolbrom.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Przeprowadzenia konkursu i promocji laureatów
podczas Finału Konkursu Plastycznego ,,Pewnego lata na basenie”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dom
Kultury w Wolbromiu ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu. Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu, na podstawie Art. 6, ust. 1,
pkt a) GDPR/ RODO o zgodności przetwarzania z prawem.
Wolbrom,……………………………r.……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty zakończenia konkursu do momentu
ogłaszania kolejnej edycji konkursu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.
7. Administrator nie przewiduje proﬁlowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie
Twojej zgody.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.
Wolbrom,…………………………… r.……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY PLASTYCZNEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH DZIECKA
W RAMACH konkursu „Pewnego lata na basenie ”.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie
i upublicznienie: pracy plastycznej mojego dziecka wraz z danymi osobowymi w postaci (imię, nazwisko, wiek ),
a w przypadku wyróżnienia jego pracy również i wizerunku. Powyższe dane służyć będą do wskazania laureatów,
a także budowania pozytywnego wizerunku Organizatora jak i rozgłosu organizowanego Konkursu. Prace
plastyczne wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej oraz mediach, na stronie
internetowej www.dk.wolbrom.pl, na fanpage’u Zespół basenów w Wolbromiu.
Brak zgody uniemożliwi dokonania powyższych czynności.
……………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

