Regulamin konkursu plastycznego
„Wielkanocne drzewko życzliwości”
ORGANIZATOR: Burmistrz Wielichowa
CELE KONKURSU





Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Rozwijanie zdolności plastycznych,
Popularyzacja właściwego zachowania i postaw życzliwości
Nauka pracy zespołowej.

UCZESTNICY KONKURSU:
 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum z gminy
Wielichowo.
 Każda klasa może zgłosić jedną pracę konkursową.
PRZEDMIOT KONKURSU:
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie drzewka życzliwości .
 Forma pracy - przestrzenna, technika dowolna.
 Wysokość – minimum 150 cm.
 Drzewko powinno zawierać dobre życzenia, pozdrowienia lub hasła promujące przyjaźń, szacunek itp.
 Drzewko musi być wykonane w taki sposób aby stabilnie stało na ziemi. Jeżeli ten warunek nie będzie
spełniony, prace nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 Liczy się pomysłowość, estetyka, wkład włożony w wykonaną pracę.
WARUNKI KONKURSU:
 Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi :
- nazwa szkoły
- klasa
- ilość uczniów w danej klasie
- dane opiekuna klasy
 Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie w terminie do
4 kwietnia 2019 r.
OCENA PRAC :
 Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca odpowiednio w

3 kategoriach:
 Kategoria I- klasy 1-3
 Kategoria II- klasy 4-6
 Kategoria III- klasy 7-8 i gimnazjum.
 Przy ocenie prac konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria :
 ogólne wrażenie artystyczne,
 oryginalność i pomysłowość prac,
 dobór i wykorzystanie materiałów,
 wkład pracy,
 estetyka wykonania.
 Wystawa pokonkursowa połączona z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu
14 kwietnia 2019 r. w Sali gimnastycznej w Wielichowie podczas kiermaszu wielkanocnego.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Renata Jarczyńska, tel. 61 44 33 914

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Klauzula informacyjna
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wielichowa z siedzibą w Wielichowie (64-050) przy ulicy
Rynek 10.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: urzad@wielichowo.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:

.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

iod@wielichowo.pl

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania oraz udziału uczestnika w Konkursie plastycznym
na „Wielkanocne drzewko życzliwości”.

ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do
przenoszenia swoich danych.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
udziału w Konkursie plastycznym na „Wielkanocne drzewko życzliwości”.

