
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

W ramach organizowanej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 - 19 dni przeciwko

przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – INWESTYCJA W

PRZYSZŁOŚĆ, dofinansowanego z budżetu Państwa w ramach programu osłonowego ,,

Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie”, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ogłasza

konkurs plastyczny

RÓŻNIMY SIĘ PIĘKNIE - JESTEM WAŻNY...

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy

Wieliczka.

Organizatorem konkursu plastycznego RÓŻNIMY SIĘ PIĘKNIE – JESTEM WAŻNY jest Miejsko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zwany dalej Organizatorem

I. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

● promowanie idei świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży

● kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci

● inspirowanie do pracy twórczej

● popularyzowanie wśród dzieci ich podstawowych praw, poczucia bycia ważnym,

poczucia mocy

II. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej z

terenu Gminy Wieliczka

2. Kategorie wiekowe:

 przedszkola
 uczniowie klas I – III
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie klas VII-VIII

III. PRACA KONKURSOWA

1. Każda praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 rozmiar – format a2

 forma I technika – praca płaska, forma dowolna

 praca wykonana powinna być samodzielnie przez pojedynczego autora

2. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy zawierającej

imię I nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły (wzór metryczki w załączeniu)

3. Każda praca plastyczna uczestnika powinna zawierać oświadczenie rodzica, opiekuna

prawnego – wzór oświadczenia w zalączeniu

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU



1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie

dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

3. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną ( skan pracy) w nieprzekraczalnym

terminie do 29 października na adres: apodedworna@mgopswieliczka.pl lub złożyć
osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Pocztowa 1, pokój 8. Decyduje data wpływu prac do

MGOPS. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla

uczestnika lub przedszkola. Te instytucje przekazują prace konkursowe Organizatorowi wraz z

metryczką i oświadczeniem (załączniki)

5. W konkursie może wziąć dowolna ilosć osób z ramienia danej placówki -  pod

warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu deklaracji  w Kampanii

Pomarańczowej Wstążki 2021w zadaniu -konkurs plastyczny - stanowiący załącznik, który

przesyła do Organizatora placówka. Formularz deklaracji znajduje się w załączniku.

6. Prace przesłane indywidualnie przez uczestnika nie będą brały udziału w konkursie.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powołuje komisję konkursową składającą się z 5 członków.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczacego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy, ustala miejsce I terminy obrad

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac komisji, przygotowywuje stosowną
dokumentację

VI. OCENA PRAC ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace, którespełnią nastepujące kryteria:

 zgodność pracy z tematyką konkursu

 oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu

 sposób ujęcia tematu

 walory artystyczne m.in. komppzycja, kolorystyka, technika wykonaniastopień trudności

wykonania

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 listopada 2021r. na gali konkursowej w

Wielickiej Mediatece, Pl. Skulimowskiego 3. Rozpoczęcie gali o godz. 13:00. W trakcie gali

zostaną rozdane nagrody oraz zostanie wyświetlony film.

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

4. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na

rzecz Organizatora.

VII. NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci wezmą udział w uroczystości wręczania nagródi gali konkursowej w dn.

18.11.2021 r w Wielickiej Mediatece, pl. Skulimowskiego 3

2. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejca oraz 3

wyróżnienia.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają pamiątkowe dyplomy I upominki

VIII. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Wieliczce.  z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 34  tel.48 122783872

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem

Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@mgopswieliczka.pl pod numerem telefonu 500

610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania

realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w zw. z

projektem Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 - 19 dni przeciwko przemocy i

krzywdzeniu dzieci i młodzieży BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ,

dofinansowanego z budżetu Państwa w ramach programu osłonowego ,,Wspieranie

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w

rodzinie” oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie przetwarzania

wizerunku oraz pracy plastycznej.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w

imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się
ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie

przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i

publicznym

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z

przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora -

Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem

art. 17 ust. 3 lit b RODO

4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych

5) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu;

6) prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



7.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne by móc

uczestniczyć w projekcie

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji, w tym profilowania;

IX. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Komisja konkursowa

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.


