REGULAMIN
KONKURSU „#zostańwdomu NAPISZ PAMIĘTNIK”
1. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach.
2. ZASADY KONKURSU
Pokaż nam za pomocą pamiętnika, jak spędzasz czas nie chodząc do
szkoły opisując każdy swój dzień począwszy od 16 do 25 marca
(z możliwością przedłużenia tego terminu w razie wydłużenia zawieszenia
zajęć w placówkach oświatowych).
3. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs obejmuje teren Wojkowic.
4. UCZESTNICY
Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
z terenu Wojkowic.
5. KATEGORIE WIEKOWE
Składane na Konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
II KATEGORIA uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
6.




WARUNKI KONKURSU
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
Format prac: dowolny
Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie drukowanymi
literami i podpisaną przez rodzica/opiekuna Kartę Zgłoszenia
 Prace niezwiązane z tematem konkursu, brak prawidłowo
wypełnionej Karty powoduje odrzucenie prac.
 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace konkursowe należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury po
ponownym otwarciu placówki o czym będziemy informować na stronie
internetowej
i
facebooku
Miejskiego
Ośrodka
Kultury

(Dla przypomnienia!
Decyzją
Burmistrza
Miasta
Wojkowice
Tomasza Szczerby siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach
zostaje zamknięta dla petentów do odwołania).
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie. W możliwie najkrótszym terminie laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie o rozstrzygnięciu Konkursu oraz miejscu
i terminie wręczenia nagród. Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie
internetowej: www.mokwojkowice.pl
9. NAGRODY
W każdej kategorii
wyróżnienia.

wiekowej

zostaną

przyznane

nagrody

oraz

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURSU „#zostańwdomu NAPISZ PAMIĘTNIK”
(czytelnie, drukowanymi literami wypełnia rodzic/opiekun)
1. Imię i nazwisko uczestnika.........................................................................................
2. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna...................................................................
3. Imię nazwisko rodzica/opiekuna..............................................................................
4. Kategoria.........................................................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą
w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
w celu organizacji konkursu/przeglądu.
2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji konkursu/przeglądu.
Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność udziału w konkursie/przeglądzie
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,
Lichtenstein i Norwegia).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu/przeglądu, a także
po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do
tego uprawnionym.
Data, miejscowość
...........................................................

Podpis opiekuna
...........................................................

