WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2020 - online
REGULAMIN

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin
tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86, sekretariat@okgminalubin.pl
Cele:
 Prezentacja aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 Propagowanie polskiego folkloru i tradycji
 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu
Zasięg: otwarty
Termin: nadsyłanie zdjęć lub dostarczanie prac i kart zgłoszeń do 22 czerwca 2020 r.
Zasady uczestnictwa:
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie wianka świętojańskiego nawiązującego do tradycji
związanych z nocą sobótkową.
 Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego (kwiaty, liście, zioła).
 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: staranność i estetyka wykonania, dobór
różnorodnych gatunków ziół i kwiatów, ogólne wrażenie artystyczne.
 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zdjęcia wianka lub dostarczenie go do OKGL
i wypełnienie karty uczestnictwa (co stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres
Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2020 r.
 W przypadku uczestników niepełnoletnich kartę zgłoszenia musi podpisać rodzic bądź
opiekun prawny.
 O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi wszystkich uczestników telefonicznie
oraz poprzez media społecznościowe.
Nagrody: Organizator przewiduje nagrodę główną i wyróżnienia.

Dodatkowe informacje:






Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie karty zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Ośrodek Kultury Gminy Lubin przeprowadzać będzie fotorelację oraz wideorelację
z wręczania nagród uczestnikom. Zdjęcia/wideorelacja zostaną umieszczone na stronach
internetowych Organizatora w celu udokumentowania wydarzenia oraz w celach
promocyjno-marketingowych.
Podpisanie karty zgłoszeniowej i odesłanie do Organizatora jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody z zapisami niniejszego Regulaminu i na upublicznienie wizerunku na
stronach internetowych i/lub w mediach społecznościowych Ośrodka Kultury Gminy
Lubin w związku z przeprowadzonym konkursem online.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO),
informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Lubin,
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie ŚWIAT
PIOSENKI 2020 - online.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych,
prawo usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
1. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem
możliwości udziału w konkursie.

Organizator

Załącznik nr 1
WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2020 - online
KARTA ZGŁOSZENIA
(wypełnić literami drukowanymi)
Imię i nazwisko uczestnika (telefon, e-mail):
………………………………………………………………………………………………….
Rodzic/opiekun prawny (w przypadku nieletniego uczestnika):
………………………………………………………………....................................................
Adres, telefon, e-mail uczestnika/ów (w przypadku dzieci i młodzieży - wiek):
.……….……………………………….…………………………...............................................
………………………………………………………………………..………………………….
Krótka charakterystyka uczestnika:
…………………………..……………………………………………………………...............
………………………………………………………………………..…………………………
…………..….............................……………………………….………………………………..
……..……………………………………………………………..……………………………...
ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE
WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2020 - online

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI 2020 – online
organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Oświadczam, że zostałam/łem
poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej
zgody.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem w tym z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jego postanowienia.

...................................................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego)

