REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„W moim magicznym domu”
Organizator: Nowodworski Ośrodek Kultury
Główne założenia konkursu:
1. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do refleksji nad zmianą trybu życia, którego doświadczały w
ostatnim roku – przebywanie w domu, cały czas z rodziną
3. Prezentacja artystycznych talentów.
Adresat konkursu: Uczniowie nowodworskich szkół podstawowych w kategoriach:
1. klasy I – IV
2. klasy V – VIII
Przepisy ogólne:
1. format pracy: dowolny
2. prace mogą zostać wykonane dowolną techniką (np. ołówek, farby, kredki, kolaż), także techniką
komputerową (wykorzystując dowolne programy graficzne)
3. istotą konkursu jest przedstawienie „magicznej chwili”, którą uczestnik/czka konkursu
doświadczył/a w domu w związku z tegoroczną sytuacją w kraju (zdalna szkoła, częste
przebywanie w domu); może być to zabawna, ważna, czy ciekawa sytuacja, która wydarzyła się w
domu
4. każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę
5. prosimy o przesłanie prac drogą elektroniczną – prace wykonane w programach graficznych w
formie pliku o rozszerzeniu .jpg lub .png; w przypadku pozostałych prac prosimy o przesłanie
drogą mailową ich zdjęć lub skanów (także w formacie .jpg lub .png)
6. do każdej pracy należy załączyć wypełniony załącznik (skan) zawierający: imię, nazwisko, klasę
i wiek autora, imię i nazwisko opiekuna, adres i telefon kontaktowy oraz oświadczenie
rodzica/opiekuna (załącznik).
Kryteria oceny:
1. oryginalność
2. samodzielność wykonania
3. zgodność z tematem
4. staranność wykonania
5. wrażenie artystyczne
Nagrody: Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną uhonorowani nagrodami
rzeczowymi. Przewidziane są również wyróżnienia.
Termin składania prac: Prace konkursowe prosimy przesyłać drogą mailową na adres
zimaznokiem@nok.nowydwormaz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r.
Uwagi: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.01.2021 r. Wręczenie nagród odbędzie się w Galerii Łącznik
Nowodworskiego Ośrodka Kultury (laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie, podając konkretną
datę wręczenia nagród).
Prawa autorskie zgłoszonych do konkursu prac przechodzą na własność Organizatora. Sprawy nie ujęte w
Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Konkurs plastyczny pt. „ W moim magicznym domu”
Imię i Nazwisko
autora pracy
Wiek autora / klasa/grupa
wiekowa
Nazwa szkoły
lub placówki
(dokładny adres)
Nr telefonu
Nazwisko nauczyciela
lub instruktora plastyki

Proszę wypełnić pismem drukowanym.

Załącznik

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………………………………………………...…
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)
w postaci imienia, nazwiska, wieku w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „W moim magicznym domu”,
organizowanym przez Nowodworski Ośrodek Kultury.

……………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
2. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku oraz danych osobowych w zakresieimienia i nazwiska uczestnika Konkursu, a
także informacji o zajętym miejscu w Konkursie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronach www
i fanpage’ach Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki a także w lokalnych mediach.

……………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a, 05-100
Nowy Dwór Nowy Dwór Mazowiecki
2.Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu 22 732 08 76
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@nok.nowydwormaz.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w konkursie
„W moim magicznym domu”, zgodnie z regulaminem konkursu.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7.Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału dziecka/ucznia w konkursie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

