
ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II
- Nie Tylko Święty"

2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie
mojego wizerunku i moich prac artystycznych w formie zdjęć i materiałów audio - wizualnych, wykonanych
w ramach w/w przeglądu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie mojego mojego
wizerunku i prac artystycznych itp. na stronie internetowej ośrodka kultury - www.kulturamonki.pl oraz na
profilach społecznościowych zarządzanych przez Moniecki Ośrodek Kultury tj., Facebook, Instagram,
YouTube oraz w innych mediach wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych
i reklamowych MOK. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę,
powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki
i metody przez Moniecki Ośrodek Kultury na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania moich
danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.

..................................................
(miejscowość i data)

..................................................
(podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

Informacja RODO
− Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej MOK ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki,
tel. 85 716 24 64, reprezentowany przez Dyrektora.

− Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą elektroniczną iod@kulturamonki.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w Konkursie Plastycznym pt. "Jan Paweł II - Nie Tylko
Święty" organizowanym przez MOK, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz celu budowania pozytywnego wizerunku MOK
(zdjęcia z udziału w/w zajęciach/konkursie/przeglądzie) na podstawie zgody – art.6 ust.1. lit.a,

− Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, podmioty współuczestniczące w realizacji w/w przeglądu oraz podmioty wymienione w zgodzie.

− Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia w/w przeglądu, następnie w zakresie i terminie zgodnym
z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

− Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

− Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

− Podanie danych dotyczących zgodny na wizerunek jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować odmową udziału
w postępowaniu/ ocenie ofert.

− Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby. Brak zgodny na publikację wizerunku nie wpływa na możliwość uczestnictwa
w zajęciach/udział w konkursie. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
-
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KONKURS PLASTYCZNY

PT. „JAN PAWEŁ II - NIE TYLKO ŚWIĘTY”



REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „JAN PAWEŁ II - NIE TYLKO ŚWIĘTY”

ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY:

Moniecki Ośrodek Kultury
19-100 Mońki, ul. Białostocka 25
tel./ fax 85716 24 64
www.kulturamonki.pl
e-mail: mok@post.pl

Burmistrz Moniek - Zbigniew Karwowski
Urząd Miejski, ul. Słowackiego 5a
tel. 85 716 25 87
www.um-monki.pl
e-mail: sekretariat@um-monki

CELE KONKURSU
- przywoływanie wspomnień o życiu i działalności artystycznej Papieża Jana Pawła II
- pobudzenie kreatywności i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- rozwijanie wyobraźni, propagowanie pamięci o Janie Pawle II

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU
- W pracach mogą być zastosowane różne techniki plastyczne (collage, frotage, mozaika, witraż i inne).
Prace nie mogą być przestrzenne.

- Każda z nadesłanych prac powinna być zaopatrzona w metryczkę oraz klauzulę informacyjną załączoną do
regulaminu.

- Wszystkie prace zgłoszone na konkurs plastyczny przechodzą na własność MOKu i nie podlegają
zwrotowi.Prace przesłane po w/w terminie nie będą oceniane.

- Osoby biorące udział indywidualnie w konkursie, ze względów sanitarnych, zobowiązane są do
wcześniejszego umówienia się telefonicznego na wyznaczoną godzinę w celu przyniesienia prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA
- W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od 7-15 lat;
- Uczestnik może nadesłać tylko jedna pracę tematycznie związana z konkursem. Do wyboru rozmiar A3 lub
A4;

- Oceniane będą tylko własnoręcznie wykonane prace przez uczestnika konkursu bez pomocy osoby dorosłej
- Rodzic lub opiekun może zaangażować się w konkurs przybliżając postać Jana Pawła II;
- Każda instytucja biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 15 prac
- Ocena prac odbędzie się w trzech kategoriach:
1 kat. Klasy I - III SP
2 kat. Klasy IV- V SP
3 kat Klasy VI - VIII SP

TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Prace należy dostarczyć lub dosłać do 12.10.2020 r. do godziny 16:00.
Adres nadsyłania prac:
Moniecki Ośrodek Kultury,
ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki
Telefon/fax : 85 716 24 64

NAGRODY
- W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
- Rozstrzygnięcie konkursu oraz protokół z oceny komisji przedstawiony będzie na stronie MOKu online
19.09.2020 r.

- Po odbiór nagród ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną, prosimy o zgłaszanie się wyłącznie
po wcześniejszym ustaleniu terminu.

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

”JAN PAWEŁ II - NIE TYLKO ŚWIĘTY”

1. Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................

2. Wiek ......................................................................
.

3. Klasa .............................................................

4. Adres do korespondencji .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Telefon ........................................ 6. Adres e-mail .............................................................................

7. Nazwa szkoły lub placówki edukacyjno - kulturalnej oraz nazwisko i imię opiekuna (dzieci i młodzież)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................
(miejscowość i data)

..................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

WAŻNE!!!
− Bardzo prosimy o dopięcie karty zgłoszeń na odwrocie pracy.
− Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na drugiej stronie.
− Zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia.
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