Regulamin konkursu na bombkę choinkową
1. Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
2. Praca o tematyce bożonarodzeniowej.
3. Technika wykonania prac dowolna.
4. Cele:
•
•
•

Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych.
Rozwijanie inwencji twórczej uczestników konkursu.
Świąteczne upiększanie swojej miejscowości.

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: lokalnego i gminnego.
6. Warunki uczestnictwa:
Mieszkaniec Gminy Puck.
Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną bombkę.
Do pracy plastycznej należy załączyć ZGODĘ, wypełnioną i podpisaną przez wykonawcę. W
przypadku osoby poniżej 16 roku życia wymagany podpis opiekuna prawnego.
7. Miejsce złożenia prac:
Placówki kultury w Gminie Puck: Błądzikowo, Celbowo, Darzlubie, Domatówko, Gnieżdżewo,
Leśniewo, Mechowo, Mieroszyno, Osłonino, Połchowo, Połczyno, Rekowo Górne, Sławutowo,
Strzelno, Swarzewo, Żelistrzewo.
8. Osoba do kontaktu: Animatorzy kultury w poszczególnych placówkach.
9. Termin nadsyłania prac konkursowych określą lokalni animatorzy kultury.
10. Ocena prac odbywa się na dwóch szczeblach: lokalnym i gminnym.
11. Nagrody
Najlepsze prace na szczeblu lokalnym zostaną nagrodzone przez miejscowe placówki kultury,
a na szczeblu gminnym przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
Finał konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia.
12. Prace konkursowe będą zaprezentowane na ekspozycji świątecznej do końca stycznia
2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęcia pracy konkursowej
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich bez uiszczania autorowi należności finansowych.

……………………................. (miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość
zamieszkania, kontakt-telefon bądź e-mail), moich/mojego dziecka
i Oświadczam, że Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie
Puck ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck tel. 58 673 16 55 e-mail: oksit@oksit.puck.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Mariola Parchem iod@oksitpuck.pl
3. Celem przetwarzania jest: udział w konkursie plastycznym „Bombka choinkowa”.
4. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, Zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych są: czytelnicy, lokalnej prasy, odwiedzający stronę
oksitpuck.pl i portal społecznościowy Fb Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck .
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.
7. Przysługuje mi prawo ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji konkursu.
10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane.

Imię i nazwisko/kontakt
(numer telefonu/e-mail)

Podpis /Podpis opiekuna prawnego

