Regulamin
Konkursu Plastycznego dla Seniorów
„BARWY JESIENI”
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku i Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.
2. Konkurs pt. „Barwy Jesieni” organizowany jest w ramach Zbąszyneckiego Święta Seniora.
§2
CELE KONKURSU
1. Zachęcenie do odkrywania bogactwa przyrodniczego Gminy Zbąszynek.
2. Uruchomienie wyobraźni i wrażliwości seniorów oraz promowanie ich uzdolnień
plastycznych.
3. Zachęcenie seniorów z terenu Gminy Zbąszynek do aktywności artystycznej.
§3
TEMAT KONKURSU
Organizatorzy konkursu oczekują na prace plastyczne dotyczące jesiennej przyrody.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konkurs plastyczny skierowany jest do seniorów z terenu Gminy Zbąszynek.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie.
Prace plastyczne muszą być zgodne z tematyką konkursu.
Praca plastyczna może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką:
malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane i inne.
Do pracy konkursowej należy obowiązkowo załączyć kartą zgłoszenia do konkursu
„Barwy Jesieni”, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
Prace bez załączonej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność.
Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
(ZOK) w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 18.
§5
TERMIN

1. Termin do złożenia prac konkursowych mija 08.10.2020 r.
2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane w konkursie.

§6
KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury
konkursu powołane przez Organizatora.
2. Prace plastyczne będą podlegały ocenie jury pod względem:
a) estetyki,
b) pomysłowości,
c) techniki,
d) oryginalności,
e) ogólnego wyrazu artystycznego.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 09.10.2020 r.
na stronach:
www.zok.zbaszynek.pl i www.ops.zbaszynek.pl oraz na profilach : https://plpl.facebook.com/zok i https://pl-pl.facebook.com/ops102.
4. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za
pośrednictwem
środków
telekomunikacyjnych.
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych.
§8
EKSPOZYCJA PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe mogą być wyeksponowane dla mieszkańców na terenie Gminy Zbąszynek,
na profilu facebook oraz stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury.
§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej z siedzibą w Zbąszynku przy ulicy Długa 1 i Dyrektor Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury z siedzibą w Zbąszynku przy ulicy Wojska Polskiego 18.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku mail: iodo@zbaszynek.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu
i doręczeniem nagrody w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku i Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury,
oficjalnym profilu facebook obu jednostek oraz w sprawozdaniach z ich działalności.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
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).
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Regulamin dla Uczestników konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
www.ops.zbaszynek.pl i www.zok.zbaszynek.pl

