Konkurs Plastyczny realizowany w ramach akcji pt:

„Rośnijmy razem”
Organizator:
Gmina Praszka
M-GOKiS w Praszce
Patronat honorowy:
BURMISTRZ PRASZKI
Cele konkursu:
 kształtowanie poczucia harmonii z naturą
 pobudzanie i kształtowanie zachowań mających na celu ochronę
powietrza i przyrody
 budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię
 zachęcenie do aktywności twórczej i wypowiedzi poprzez prace
plastyczne
Temat: Drzewo
Termin:
Inauguracja konkursu odbędzie się podczas Światowego Dnia Drzewa
10.10.2022r. w każdej biorącej udział placówce.
Uroczystość finałowa odbędzie się 28.10.2022r. o godz. 10.00 w Domu Kultury
w Praszce
warunki uczestnictwa:
I etap – udział szkoły
● zgłoszenie udziału przez placówkę oświatową w Urzędzie Mijskim w
Praszce, tel. 34 359 24 56 lub 34 359 10 09 (wew. 106) Panie: Joanna
Pinkosz, Agnieszka Kałwak-Śliwka
● udział w wewnętrznym, inauguracyjnym wydarzeniu według własnego
pomysłu w dn. 10.10.2022r.: sadzenie drzewa.

●

●
●

Uwaga: obowiązkowe wykonanie dokumentacji: film (rejestracja
smartfon, iphone) w czasie max 1 minuta oraz jej dostarczenie do Domu
Kultury: biuro@mgokis.praszka.pl lub whatsapp: na tel. 734095544
w terminie dwóch dni od wydarzenia tj. do 12.10.2022r. Godz. 12.
dostarczenie prac plastycznych do Domu Kultury (Praszka, ul. Kościuszki
9): termin do 21.10.2022 r. godz. 12. z podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych

II etap – finał gminny oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Wyłonienie laureatów finału gminnego przez powołane przez organizatorów
jury.
Uroczystość rozdania nagród i dyplomów w dn. 28.10.2022r., godz. 10.
w Domu Kultury w Praszce. Publikacja filmów z inauguracji oraz publikacja
zwycięskich prac.
Szczegóły dotyczące prac plastycznych:
● jeden autor może wystawić do konkursu tylko jedną pracę
● format prac dowolny
● technika dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych (rzeźby, makiety)
● prace wyłącznie indywidualne ( grupowe prace nie będą podlegać
ocenie)
● prace czytelnie opisane na odwrocie (Imię nazwisko, wiek, nazwa
instytucji delegującej
Ocena:
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
Przedszkola, kl. 1-3, 4-6, 7-8

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*
informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, 46-320
Praszka, ul. Kościuszki 9 (dalej: my).
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa:
Konkurs plastyczny: „Rośnijmy razem” organizowany z okazji Światowego Dnia Drzewa w Praszce
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: - osobom
upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom
przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,organizatorom: kąpieli morsowych – w celu uczestnictwa w kolejnych etapach imprezy; innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.
4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w kąpielach morsowych - RODO - Rozporządzenie 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.

Podpis Rodzica/Opiekuna

