REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BRELOCZEK NADBUŻAŃSKI”
I. ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Łosicach
II.CELE
1. Rozbudzenie pomysłowości i kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych.
2. Stworzenie możliwości kreatywnego podejścia do motywów związanych z historią,
kulturą, przyrodą, folklorem nadbużańskim.
3. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia.
III PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie breloczka - zawieszki, własnego projektu, dowolną
ale trwałą techniką.
IV ADRESACI
Konkurs skierowany jest do osób w różnym wieku: uczestników zajęć w placówkach
kulturalnych, uczniów szkół, przedszkoli oraz osób dorosłych z terenu powiatu łosickiego.
V ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
• praca powinna być wykonana samodzielnie,
• praca powinna mieć formę przestrzenną,
 wielkość poszczególnych elementów taka jak w typowych zawieszkach,
 technika – dowolna, większość elementów wykonanych własnoręcznie z trwałych
materiałów, istotny jest motyw i symbole związane z historią, kulturą, przyrodą,
folklorem nadbużańskim,
 warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest dołączenie metryczki zawierającej
następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek
- szkoła
- nr telefonu umożliwiający kontakt z autorem, nauczycielem lub opiekunem.
2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
3. Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200
Łosice pokój 31 w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
4. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez
uczestnika, w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica (lub opiekuna prawnego) autora
pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste
do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy
Konkursowej na następujących polach:
a) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się
do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);

b) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz
zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
5. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,
co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).
VI. ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW
1.
2.
3.
4.

Prace poddane zostaną ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Komisja Konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność
i estetykę wykonania.
5. Laureatom konkursu przyznane zostaną dyplomy i nagrody oraz wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
6. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w trakcie XIX Festynu Nadbużańskiego
w Serpelicach w dniu 15 lipca 2018 r.
VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.
2.
3.
4.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Organizator nie zwraca prac konkursowych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego
regulaminu.
5. Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Romaniuk: promocja@losice.pl, tel. 83 357
19 31

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu konkursu plastycznego
„Breloczek nadbużański”

Zgoda uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* na wykorzystanie wizerunku
osoby/osoby niepełnoletniej uczestniczącej* w Konkursie plastycznym „Breloczek
nadbużański”
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *
………………………………………………………………………..……………………………………………..
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego
dziecka/podopiecznego*
………………………………………………………………………..……………………………………………..
w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Breloczek nadbużański”, którego
organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania dokonane podczas
realizacji i finału projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Łosicach, wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Starostwa, przekazanych do prasy i mediów elektronicznych (publikacje, Internet, w tym
media społecznościowe).
❑ TAK / ❑ NIE**
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań w ramach Konkursu dojdzie do powstania
utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017.880 z późn. zm.), udzielam Starostwu Powiatowemu
w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji
do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji
określonych w art. 50 tejże ustawy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy.
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
❑ TAK / ❑ NIE**
Udzielnie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Miejscowość, data ______________________
*Niepotrzebne skreślić
** Zaznaczyć właściwe

Podpis __________________________

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu konkursu plastycznego
„Breloczek nadbużański”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
na przetwarzanie danych osobowych osoby/osoby niepełnoletniej* uczestniczącej
w Konkursie plastycznym „Breloczek nadbużański”
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego*
………………………………………………………………………..……………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
w celu realizacji i sprawozdawczości Konkursu plastycznego „Breloczek nadbużański”.
❑ TAK / ❑ NIE**
Oświadczam również, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym prawie dostępu
do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także, że podanie danych osobowych
jest obowiązkowe jeśli osoba deklaruje chęć uczestnictwa w Konkursie (zgodnie z art. 32 ust.
1 pkt. 2 tejże ustawy).
❑ TAK / ❑ NIE**
Potwierdzenie oświadczenia jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Miejscowość, data _______________________

Podpis _____________________________

* Niepotrzebne skreślić.
**Zaznaczyć właściwe
Informacje o przetwarzaniu danych
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@losice.pl

3.Dane będą przetwarzane w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości Konkursu plastycznego „Breloczek
nadbużański” na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j. z późn. zm.).
4.Dane będą przechowywane przez okres 2 lat, a w przypadku przyznania nagrody przez okres 5 lat.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

