REGULAMIN KONKURSOWY
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym
2. Konkurs plastyczny na kartkę Bożonarodzeniową skierowany jest do dzieci i młodzieży z
przedszkoli, szkół podstawowych, i gimnazjów.
3. Cel konkursu
- zaprojektowanie indywidualnej kartki świątecznej
4. Temat konkursu:
KARTKA BOŻONARODZENIOWA
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami konkursu są dzieci w wieku: przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym.
6. Format prac A4
7. Technika wykonania pracy: dowolna (praca wykonana samodzielnie)
8. Nadesłane prace powinny być dokładnie opisane wg wzoru:
- Imię i nazwisko
- Wiek
- Szkoła, lub adres domowy
9. Termin składania prac: do 19 listopada 2018 r.
Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”
ul. Poznańska 96
62-080 Tarnowo Podgórne
10. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
11. Nadesłanych prac nie zwracamy.
12. Laureaci konkursu zostaną umieszczeni na stronie internetowej www.goksezam.pl, oraz na
łamach gazetki TarNowa KULTURA.
13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
publikację danych osobowych (publikacja nazwisk laureatów na stronie internetowej, a także
ewentualnej publikacji w materiałach reklamowych Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” i
Gminy Tarnowo Podgórne).
14. Nagrodą główną będzie wydrukowanie pracy w formie kartki świątecznej.
15. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, upominki oraz prezentację wybranych prac na
wystawie w galerii Rotunda ul. Ogrodowa 14
16. Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 28 listopada 2018 r.
17. Odbiór nagród od 4.12.2018 do 14.12.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury ‘SEZAM” ul.
Poznańska 96 Tarnowo Podgórne.
18. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w GOK „SEZAM”, ul. Poznańska
96, tel. (061) 8 959 228 w godz. 8.00 – 15.00
19. W konkursie wezmą udział osoby które podpisały zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wiadomo jednak że odmowa podpisania
danych osobowych i wizerunku może skutkować odmową w konkursie. Załączam wzór zgody.

Obowiązek informacyjny
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” w
Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub
realizacja konkursu.
3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie
przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa
jednostce.
E-mail: kuba@eduodo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z
przepisów prawa lub realizacji konkursu. W przypadku niepodania danych, wypełnienie
powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym
dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym dane osobowe zostały podane.
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DLA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH OSÓB
Miejscowość, ……………………
ZGODA
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….. rodzic dziecka:
……………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu dopełnienia realizacji
działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Administratora.
…………………………………………………………..
(podpis)

3

