Regulamin Konkursu
pt. „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu pt. „ Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny” zwanego dalej
Konkursem jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni, ul. Plac Wolności 4, 74-520
Cedynia.
2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 roku życia oraz
dorośli z Gminy Cedynia.
3. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
popularyzacja amatorskiej twórczości własnej, ocalenie od zapomnienia typowych form
twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym, rozwijanie zdolności manualnych
oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
4. Konkurs zakłada prezentację twórczości lokalnej społeczności w dziedzinie rękodzieła oraz
rozpowszechnienie idei zajęć manualnych i rękodzielniczych pobudzających kreatywność i
twórczą wyobraźnię.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.cedynia.pl, feacebooku.
6. Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do pracownika Cedyńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cedyni zajmującego się konkursem– Pani Eweliny Dominiak. (534-128952).
7. Konkurs rozpoczyna się 4 marca 2021 r. i trwa do 31 marca 2021 r. włącznie.
8. Prace należy dostarczyć osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w godz.
pracy biura od 9:00 do17:00, (prace powinny być dostarczone tylko i wyłącznie do
pracowników biura COKiS).
9. Prace dostarczone innym osobom nie biorą udziału w konkursie.
10. Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w
niniejszym regulaminie.

§2
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę- jeden koszyczek wielkanocny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 koszyczek wielkanocny, wykonany z
dowolnego materiału w formie przestrzennej. W koszyczku mogą znaleźć się pisanki,
zajączki, baranki, kurczaczki, bazie, itp. oraz wszelkie obiekty związane z obchodami Świąt
Wielkanocnych i te tradycyjnie znajdujące się w święconce (poza produktami spożywczymi).
3. Motyw pracy powinien skupiać się wokół Świąt Wielkiej Nocy.
4. Kształt koszyczka jest dowolny.
5. Prace mogą łączyć różne techniki i materiały (np. papier, bibuła, tkanina, wiklina, filc,
koronka, włóczka).
6. W konkursie mogą wziąć udział prace, które nie były publikowane oraz nie brały udziału w
żadnym innym konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej
wymienionych warunków regulaminu.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
9. Każda praca powinna posiadać krótką metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek,
klasa, adres zamieszkania bądź dane placówki, szkoły, telefon uczestnika/opiekuna
(metryczkę dołączamy do pracy).

§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży jak również do osób
dorosłych zamieszkujących teren gminy Cedynia.
2. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na
www.cedynia.pl oraz bezpośrednio w biurze Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i
dostarczyć ją wraz z pracą do biura COKiS.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 04.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

4. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika, w
szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy
uniemożliwiające wręczenie nagrody.
§4
Jury i sposób oceny prac
1. Organizator powołuje Komisje Konkursową (zwaną dalej Jury).
2. Wszelkie prace dostarczone do Konkursu podlegać będą ocenie Jury.
3. Komisja oceniać będzie prace pod względem:
- zgodności prac z tematyką,
- wartości artystycznej,
- jakości wykonania,
- staranności i estetyki,
- pomysłowości.
4. Prace będą ocenianie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa 6-8 lat
II kategoria wiekowa 9-11 lat
III kategoria wiekowa 12- 15 lat.
IV kategoria: dorośli
7. Zdanie i decyzja Jury są ostateczne i nieodwołalne.
§5
Nagrody
1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
Mogą wystąpić wyróżnienia przewidziane przez Komisję konkursową.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku
uczestników, informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania ww. informacji w
Internecie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 02.04.2021r., a wyniki zostaną podane na
stronie internetowej www.cedynia.pl w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu.

5. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatora Konkursu o sposobie
odbioru nagród i dyplomów.

§6
Wykorzystywanie prac
Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac.
2. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi zgody w zakresie utrwalania,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy
konkursowej.

§7
Dane osobowe
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane
jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520
Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl
2. Kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych:

e-mail:

info@michalniescioruk.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę

na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi zorganizowanego konkursu
plastycznego „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, oprócz zwycięzców
konkursu w poszczególnych kategoriach, których dane osobowe (imię i nazwisko,

miejsce zamieszkania - miejscowość) będą opublikowane na stronie internetowej
cedynia.pl.
5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu
odwołania uzyskanej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne z zakresie posiadania
kontaktów na przyszłość. oraz dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi konkursu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

