XXV KONKURS PLASTYCZNY
„MOJE MARZENIA”
REGULAMIN
Organizator:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Zasięg:
Konkurs ma zasięg ponadlokalny i adresowany jest do dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
Cele konkursu:
Prezentacja za pomocą dowolnych technik plastycznych (malarstwo,
rysunek, grafika) dziecięcych marzeń.
Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny,
- konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 5 do 13 lat,
- każdy z uczestników składa do konkursu maksymalnie 2 prace
plastyczne (techniki płaskie w formacie A3),
- maksymalna ilość prac, zgłoszonych do konkursu, przygotowanych pod
kierunkiem jednego nauczyciela lub instruktora to 15,
- każda z prac powinna być opisana czytelnie (drukowanymi literami)
i zawierać dane autora: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres
placówki nadsyłającej prace (przedszkole, szkoła lub dom kultury),
adres e-mail.
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wersji
elektronicznych prac (skan lub zdjęcie, jpg, minimum 1MB, plik opisany
imieniem i nazwiskiem) na adres: magda.prochowska@ock.org.pl
Prace należy składać w Oświęcimskim Centrum Kultury, 32-600
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24, z dopiskiem "Moje marzenia",
w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2021 roku.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
Ocena prac i nagrody:
a) komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac
w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I–III,
uczniowie klas IV-VI i zadecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową,
- przyznaniu nagród,

b) ocenie prac podlegać będą pomysłowość i wartości artystyczne prac,
c) komisja może przyznać:
- nagrodę główną konkursu,
- wyróżnienia I, II i III stopnia w każdej kategorii wiekowej,
- wyróżnienia przez kwalifikację prac do udziału w wystawie
pokonkursowej - autorzy tych prac otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Uwagi organizacyjne:
a) podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej
wystawy odbędzie się w Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach Dnia
Dziecka (termin zostanie podany),
b) wyniki konkursu będą ogłoszone do 25 maja 2021 roku na stronie
internetowej OCK: www.ock.org.pl
c) prace nagrodzone przechodzą na własność Oświęcimskiego Centrum Kultury
z zachowaniem praw autorskich (pozostałe prace można odbierać
do 30 czerwca 2021 roku - nieodebranych prac OCK nie będzie
przechowywać),
d) dyplomy i nagrody, które nie będą odebrane w dniu otwarcia wystawy
można odbierać w sekretariacie OCK w godzinach od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku do 30 czerwca 2021 roku (po tym terminie
nieodebrane nagrody rzeczowe przechodzą na własność organizatora),
e) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów
autorskich,
f) rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu:
- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu przez Oświęcimskie Centrum Kultury dla
celów statutowych,
- zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażają
zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku zgłaszanego uczestnika
konkursu w formie zdjęcia analogowego i cyfrowego / nagrania audio/
nagrania video, a także użycie wizerunku na fotografiach i materiałach
filmowych dokumentujących XXV Konkurs Plastyczny "Moje marzenia" oraz
na stronie internetowej www.ock.org.pl prowadzonej przez Oświęcimskie
Centrum Kultury,
- oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw,
- oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani
o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, żądania

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela:
Magdalena Prochowska, OCK, tel. (33) 842 25 75, 842 44 61, 842 44 63,
e-mail: magda.prochowska@ock.org.pl
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r.
informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum
Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania
informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia
danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego
przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy niniejszego
ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla
którego zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być
udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia UE.

