Dom Kultury w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 11
42-425 Kroczyce
_______________________________________________________________________

Regulamin konkursu
Dom Kultury w Kroczycach organizuje konkurs na wianek kroczycki, z okazji
XIII Wianków.

1. Cel konkursu:
popularyzacja i kultywowanie tradycji ludowych, rozwijanie uzdolnień manualnych,
wyobraźni, estetyki, zainteresowań plastycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych,
inspirowanie do wykorzystanie oryginalnych środków przekazu artystycznego.
2. Kryteria oceny:
sposób wykonania wianka, pomysłowość, estetyka wykonania, oryginalność pracy, wartości
artystyczne itp.
3. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich,
placówki oświatowe, instytucje kultury itp.
Konkurs rozstrzyga się w 3 kategoriach:
a) dzieci od 6 do 12 lat, b) młodzież od 13 do 18 roku życia, c) dorośli.
Wianek powinien mieć wymiary nie większe niż 30 cm średnicy, materiał wykonania:
dowolny (bibuła, sztuczne rośliny, krepina itp.)
Wianek może być pracą indywidualną lub zbiorową.
Termin dostarczenia prac: 10.06. 2016 – 15.06 (sobota) 2019 r. do godziny 14:00
Karty zgłoszeń z podpisanymi zgodami należy przesłać do 14.06.2019 r. drogą mailową
na adres:
kontakt@dk-kroczyce.pl, lub pocztą na adres:
Dom Kultury w Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 11
________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax 34 3410207,
e-mail: kontakt@dk-kroczyce.pl
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42-425 Kroczyce
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca (sobota) 2019 r. podczas imprezy.
Organizator zapewnia stoisko wystawowe na terenie Amfiteatru. Po konkursie zostanie
zorganizowana wystawa wszystkich prac.
5. Oceny wianków dokonuje jury powołane przez Organizatora.
6. Przewiduje się przyznanie I,II i III miejsca w każdej kategorii.
7. Jeśli uczestnik po konkursie chce zwrotu pracy konkursowej, prosimy o wyraźne
zaznaczenie tego w karcie zgłoszeniowej. W innym wypadku praca konkursowa przechodzi
na własność organizatora.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na

„Wianek Kroczycki 2019”
Imię ..........................................................................................................
Nazwisko .................................................................................................
Adres i numer telefonu do kontaktu......................................................
Kategoria: ○ dzieci

○młodzież

○dorośli

Instytucja zgłaszająca: …...........................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

...............................................................................................................
Informacje dodatkowe: …..........................................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja dla uczestników konkursu na wianek kroczycki 2019
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dom Kultury w Kroczycach, ul. Batalionów
Chłopskich 11, 42-425 Kroczyce
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
5) każdy z uczestników konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczestników zajęć i warsztatów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dk-kroczyce.pl
…………………………………………………...
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku
uczestnika konkursu przez Dom Kultury w Kroczycach z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 11 w Kroczycach, do
celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2016r., poz. 666, z póź. zm.)
Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z konkursem są
przechowywane w archiwum Domu Kultury w Kroczycach, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych
Domu Kultury w Kroczycach, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

…………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SPRAW ORGANIZACYJNYCH DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ I POPRZEZ SMS.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczącej spraw organizacyjnych związanych z konkursem, przez Dom
Kultury w Kroczycach z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 11 drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).u

…………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika
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INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
Warunkiem udziału w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Kroczycach ul. Bat. Chłopskich 11, jest podanie
przez uczestnika prawdziwych danych osobowych tj: imienia, nazwiska,, wieku i adresu. Uczestnicy podają dane na
zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w konkursie.
…………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika

AKCEPTACJA REGULAMINU KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na wianek kroczycki 2019, organizowanym przez Dom
Kultury w Kroczycach.
…………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika
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