REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BEZPIECZNY PIESZY W RADYMNIE”
1.ORGANIZATORZY:
 Miasto Radymno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
2.CELE KONKURSU:
 uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ze szczególnym
uwzględnieniem pieszych, o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla
pieszych;
 popularyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z
promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej
 zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
pieszym.
3.UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
 Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
 Kategoria II – uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej
 Kategoria III – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
4.ZASADY KONKURSU:
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną na temat
„Bezpieczny pieszy w Radymnie”, autorem pracy zgłoszonej do konkursu może być
tylko jedna osoba, do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (Załącznik
nr.1) oraz odpowiednie zgody
(Załącznik nr.2);
 technika dowolna płaska (farby, kredki, technika mieszana, tempera, kolorowe tusze,
collage i inne);
 wykonana praca może mieć dowolny kształt. Format kartki nie może przekroczyć
formatu A3.
5.KRYTERIA OCENIANIA:
 pomysłowość;
 technika wykonania;

 estetyka wykonania;
 samodzielność wykonywanej pracy;
 oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
6.TERMINARZ:
Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie do
dnia 26 listopada 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej www.mokradymno.pl oraz
portalu społecznościowym FB MOK.
7.NAGRODY:
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia,
w każdej kategorii wiekowej.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace plastyczne biorące udział w konkursie nie będą zwracane i przejdą na własność
Organizatora. Uczestnicy przynoszący pracę na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają
zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac w celach marketingowych – dla celów
związanych z konkursem. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz promocji zadań
realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie (podstawa prawna: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

Klauzula informacyjna
Na podstawie 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) niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy realizacji konkursu jest Miejski
Ośrodek Kultury w Radymnie, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 16, 37-550 Radymno.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@radymno.pl lub w siedzibie administratora.
3. Celem przetwarzania danych podanych w karcie zgłoszenia jest wzięcie udziału w konkursie,
a przetwarzanie wizerunku związane będzie z promocją działalności Administratora.
4. Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się np. z relacją fotograficzną z
przeprowadzonego konkursu, jury konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w konkursie. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych
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pozyskanych w formularzu zgłoszeniowym do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia przetwarzane będą do czasu realizacji założonego
celu, a następnie przechowywane przez okres dwóch miesięcy lub do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie. Jednak wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych zebranych podczas
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

