Powiat Wieluński

Konkursu plastyczno-fotograficzny pt. „Flaga Polski w moim otoczeniu”

REGULAMIN
ORGANIZATORZY KONKURSU
 Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.
 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, ul. 3-go Maja, 98-300
Wieluń.
UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
CELE KONKURSU
1. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozbudzanie wyobraźni i postawy patriotycznej.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych i fotograficznych.
4. Zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej.
ZASADY KONKURSU
Konkurs polega na indywidualnym (wyłącznie) wykonaniu pracy plastycznej wybranymi
przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) lub
fotografii, na której pojawi się motyw flagi Polski. Maksymalny format prac plastycznych to
A3, minimalny – A4. Fotografia powinna mieć wymiary 21 x 15 cm.
Każda praca musi być opatrzona opisem (nazwisko i imię autora, klasa, nazwa i adres szkoły,
imię i nazwisko opiekuna, jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela)
według załączonej karty zgłoszeniowej.
Rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2021 r.
Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wieluniu (Wieluń, pl. Kazimierza
Wielkiego 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. (do godz. 15:30)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczno-fotograficzny „Flaga Polski w moim
otoczeniu”.
Kontakt telefoniczny: 43 843 79 16, e-mail: mmalicinska@powiat.wielun.pl.
Ponadto zgłoszenie Konkursu w formie papierowej musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy lub Oświadczenie
opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
2. W przypadku niepełnoletniego autora pracy: wypełniony i podpisany formularz
„Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych”, a w przypadku pełnoletniego autora pracy: wypełniony i podpisany

formularz „Zgody autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”,
który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Podpisaną przez opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika klauzulę
informacyjną, którą stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
ZASADY WYBORU ZWYCIĘSKICH PRAC
Do oceny prac konkursowych powołana zostanie komisja konkursowa. Komisja będzie
oceniać:
 zgodność pracy z tematyką konkursu,
 estetykę wykonania,
 pomysłowość i oryginalność pracy.
Nagrodzone zostaną po 3 prace w każdej z kategorii:
 I – III klasy szkoły podstawowej,
 IV – VIII klasy szkoły podstawowej,
 szkoły ponadpodstawowe.
Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe wyróżnienia.
Wyniki konkursu oraz sposób odbioru nagród i wyróżnień będzie ogłoszony na stronach
internetowych organizatorów: www.powiat.wielun.pl oraz www.pmdkis-wielun.pl

Karta zgłoszeniowa uczestnika Konkursu „Flaga Polski w moim otoczeniu”
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Klasa
Adres i nazwa szkoły
Imię i nazwisko opiekuna, jeżeli praca została
wykonana pod kierunkiem nauczyciela
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
(w przypadku niepełnoletniego uczestnika)
E-mail opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika
Telefon opiekuna prawnego/
pełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana
w konkursie pt.: „Flaga Polski w moim otoczeniu”, organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Wieluniu i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu (dalej:
„Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie
autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej
niewyłącznej licencji na korzystanie z tej pracy przez czas nieokreślony na terytorium całego
świata na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką
drukarską,reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
c) użyczenie egzemplarzy pracy;
d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
e) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Flaga Polski w moim
otoczeniu” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik Konkursu.

………………………….
data

………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 2
Zgoda opiekuna prawnego / uczestnika* na przetwarzanie i publikację danych
osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu (dalej
Starostwo) i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu (dalej PMDKiS) w związku
ze wspólnym organizowaniem Konkursu pt. „Flaga Polski w moim otoczeniu”, następujących
danych osobowych:
-

imię i nazwisko (uczestnik)
wiek
klasa
adres i nazwa szkoły
imię i nazwisko (opiekun)
adres e-mail
numer telefonu

tak/nie*
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

w celu:
1.
2.
3.
-

udziału w Konkursie
tak/nie
kontaktu z opiekunem
tak/nie
informowania przez Starostwo i PMDKiS o organizacji Konkursu i udziale w nim:
na stronie internetowej Starostwa i PMDKiS
tak/nie
na profilu Starostwa i PMDKiS na Facebooku
tak/nie
na kanale YouTube
tak/nie

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem".

.....................................................................................................................
(imię, nazwisko, data i podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 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) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie
przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
Współadministratorów.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
 Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, adres e-mail:
starostwo@powiat.wielun.pl, tel. 43 843 42 80 – Administrator Wykonawczy
 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń, adres
e-mail: mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 – Współadministrator,
I.
Administrator Wykonawczy Współadministrator wspólnie administrują Twoimi danymi
osobowymi w następujących celach:
a. zawarcia umowy a następnie wspólnej organizacji i przeprowadzenia Konkursu pt. „Flaga
Polski w moim otoczeniu”,
b. publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Wieluniu i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
i Sportu w Wieluniu w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach
w związku z promocją działalności edukacyjnej,
II.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy
powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług informatycznych, obsługi
księgowej.
III. Planujemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia Konkursu oraz cofnięcia zgody na
dalsze przetwarzanie danych przez uczestnika, którego dane dotyczą
IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
V.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.
VI. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej
zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.
VII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby realizować działania
związane z organizacją Konkursu.
IX. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a. Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Twoje
dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
określonymi w art. 5 RODO.
b. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą
współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie przekazują Twoich danych
osobowych poza EOG.

X.

d. Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia
dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych
osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo
Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania
danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie
nadane przez Administratora Wykonawczy i Współadministratora oraz, że osoby
dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do
zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio
przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
e. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom
bezpieczeństwa
danych
osobowych.
Administrator
Wykonawczy
oraz
Współadministrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
* zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
* zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
* regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
* w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator
zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację
i szyfrowanie danych osobowych.
f. Administrator Wykonawczy i Współadministrator mogą powierzyć przetwarzanie danych
osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających
z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować
się zarówno z Administratorem Wykonawczym, jak i z Współadministratorem, ale to
Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw.
Oznacza to, że najlepiej, abyś kierował/a komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do:
Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, (najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych
osobowych"), e-mailem na adres iod@powiat.wielun.pl, telefonicznie pod numerem
727931623.

…………………………..…………………...………..
(data, miejscowość)

…………………………….……….………….
(czytelny podpis)

