REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „WALENTYNKA DLA POLSKI”

I. Organizator i miejsce:
1. Organizatorem konkursu jest Klub 16 bpd z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie
(budynek nr 36) zwany dalej „Organizatorem”;
2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym „Regulaminem”).
II. Cele konkursu:
- inspirowanie dzieci do rozwijania własnych pasji i zdolności;
- pobudzanie kreatywności i zdolności manualnych;
- promowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin konkursu:
8 – 21 lutego 2021 roku;
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 lutego 2021 r.
Wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku Klubu 16 bpd.
IV. Warunki konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznie dowolną techniką pracy plastycznej,
stanowiącej „walentynkę”/kartkę walentynkową dla Polski. Format pracy dowolny;
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 5-12 lat;
3. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych :
I – 5 do 8 lat oraz II – 9 do 12 lat;
4. Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać do 21 lutego 2021 r. poprzez wiadomość
prywatną na portalu społecznościowym Facebook Klubu 16 bpd lub mailem:
klub16bpd@wp.pl wraz z podpisanym skanem oświadczenia (załącznik nr 1) oraz adresem
zamieszkania lub szkoły/przedszkola, na który organizator może wysłać nagrodę
w przypadku zwycięstwa;
5. Każdy uczestnik może przesłać zdjęcie tylko 1 pracy;
6. Pracę należy opisać imieniem oraz wiekiem dziecka;
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia swojej
pracy i danych osobowych;
8. Otrzymane zdjęcia prac przechodzą na własność organizatora;
9. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani kopiowane;
10. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch kategorii wiekowych
w przypadku zbyt małej liczby prac w danej kategorii;
11. W konkursie wezmą udział zgłoszenia spełniające niniejsze warunki;
12. O sprawach nieobjętych Regulaminem decydują organizatorzy.
V. Kryteria oceny:
- pomysłowość;
- poziom artystyczny;
- technika wykonania;
- estetyka wykonania;
- zgodność pracy z tematyką konkursu.
VI. Nagrody:
1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma
nagrodę rzeczową.
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną na adres zamieszkania
lub szkoły/przedszkola, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
3. Osoba upoważniona do udzielenia informacji: Kierownik Klubu 16 bpd tel. 261 13 46 67.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja, niżej podpisana/y……………………………………………….oświadczam, że jestem
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

rodzicem /opiekunem prawnym uczestnika …………………………………………………,
(imię i nazwisko uczestnika)

który jest autorem pracy plastycznej przesłanej w formie jej zdjęcia w ramach konkursu
plastycznego „Walentynka dla Polski”.
Oświadczam również, że:
- wyrażam zgodę na udział uczestnika w konkursie;
- zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń;
- uczestnik jest autorem przesłanej pracy plastycznej i z tego tytułu przysługuje mu do niej
pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych;
- z dniem przesłania oświadczenia wyrażam zgodę na bezpłatne udzielenie licencji i
zezwoleń na wykorzystanie zdjęcia pracy plastycznej uczestnika w celach promocyjnych
konkursu w zakresie określonym w Regulaminie i wykorzystanie pracy plastycznej w
sposób określony w Regulaminie;
- ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez organizatora z przesłanej pracy
plastycznej nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich
osób trzecich;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych
oraz danych osobowych uczestnika, przesłanych w ramach zgłoszenia pracy plastycznej
w zakresie opisanym w Regulaminie konkursu i w celu udziału w konkursie, przebiegu
i promocji konkursu. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą
danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).

…………………………………………..
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, Organizator informuje, że:

1)

administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Klub

16

batalionu

powietrznodesantowego ul. Wrocławska 82 30-901 Kraków. tel.: 261 13 46 67,
e-mail: klub16bpd@wp.pl.;
2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie plastycznym

dla dzieci i młodzieży pt. „Walentynka dla Polski”, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i c
rozporządzenia RODO. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Konkursie;
3)

dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Klub 16 bpd podmiotom upoważnionym

do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4)

podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa;
5)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
7)

dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

