REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

POD HASŁEM

Moja Rodzina
– Czas wolny spędzamy razem

Białystok 2019
1

ORGANIZATOR
Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

CELE KONKURSU
1. Promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych.
2. Rozwijanie wyobraźni młodych ludzi i ich twórczego podejścia do wartości rodziny.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wartości relacji rodzinnych.
4. Poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I - VI szkół podstawowych
z terenu Miasta Białegostoku.
2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
1) Kategoria I – dzieci do lat 6;
2) Kategoria II – dzieci od 7 do 9 lat;
3) Kategoria III – dzieci od 10 do 12 lat.
3. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
Powinna być ona dołączona do pracy konkursowej.
4. Każdy uczestnik składa jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową. Praca musi być wykonana
tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
5. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane na innych konkursach.
6. Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka lub nauczyciel.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków
niniejszego regulaminu.
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie
przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na
nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych oraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na
materiałach promujących konkurs.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji
konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie internetowej organizatora konkursu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
1. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z tegorocznym hasłem „Moja rodzina – Czas
wolny spędzamy razem”.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage,
wycinanka, itp.) o formacie nieprzekraczającym rozmiaru A3.
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3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: imię i nazwisko, data urodzenia, imię
i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nazwa przedszkola lub szkoły jeśli opiekunem jest nauczyciel.
4. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą lub złożyć
osobiście do 25 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Białostocka Akademia Rodziny
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Ciepła 32
15 -472 Białystok
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem”.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
2. Komisja konkursowa ocenia prace plastyczne i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:



zgodności z tematem konkursu
inwencji, pomysłowości oraz wrażenia estetycznego

4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom i autorom prac wyróżnionych w konkursie nastąpi w dniu 5
listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Białostockiej Akademii Rodziny w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok.
5. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu podsumowania konkursu.

Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 zwane „RODO”).
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestników konkursu „Moja rodzina – Czas wolny
spędzamy razem” proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. (85) 651 58
55, e-mail: iodo@ckubialystok.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy przetwarzane będą na postawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem” a także w celach
marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie „Moja
rodzina – Czas wolny spędzamy razem”.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
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c)
d)
e)
f)
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Uczestnikom konkursu „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem” przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik konkursu „Moja Rodzina – Wartości patriotyczne w Rodzinie” zezwala na wykorzystanie jego
imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem”
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników konkursu „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem” nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane nie będą
przekazywane do państw trzecich.
Dane uczestników konkursu „Moja rodzina – Czas wolny spędzamy razem” będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 30 grudnia 2018r.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator
wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się
z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Ciepła 32
15-472 Białystok
e-mail: akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl
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