KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 800-LECIA MIKOŁOWA
„MIKOŁÓW PĘDZLEM MALOWANY”

REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATORZY:
-

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „UŚMIECH” z Mikołowa.

II. CELE KONKURSU:
- Upamiętnienie 800-lecia Mikołowa,
- Przybliżenie sylwetki wybitnych postaci związanych z Mikołowem,
- Przybliżenie wartości uniwersalnych określanych mianem patriotyzm,
- Rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w życiu kulturalnym,
- Kształtowanie wrażliwości na piękno, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalnych pomysłów.
III. UCZESTNICY KONKURSU:
– uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych (do 20 roku życia), podopieczni
świetlic terapeutycznych, domów kultury, stowarzyszeń, ochronek, itp. z powiatu mikołowskiego.
IV. GRUPA WIEKOWA UCZESTNIKÓW: (proszę podkreślić)
-

dziecięca I-III,

- IV – VI

- młodzieżowa

V. TERMIN KONKURSU:
Nadsyłanie prac – od 11.09 - 30.10.2021 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenie „Uśmiech” ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów;
Ogłoszenie wyników do 20.11.2021 r. Czas i miejsce uroczystości zakończenia konkursu z wręczeniem nagród
zostaną podane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie
Organizatora.
VI. WARUNKI KONKURSU:
-

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
przedstawianymi na innych konkursach.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. W przypadku wysyłania pracy prosimy o właściwe
jej zabezpieczenie.
Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac i kart zgłoszeniowych na adres:
Stowarzyszenie „Uśmiech”, ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów do 30.10.2021 r. Nadesłanie karty
zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Każda praca musi mieć na odwrocie
przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły - placówki, telefon, email, nazwisko i imię opiekuna) oraz zgodę rodziców.
Wszelkich informacji dot. konkursu można uzyskać na stronie internetowej
www.stowarzyszenieusmiech.eu e-mail: stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
S TO WA R ZY S Z EN I E „U Ś M I EC H ”
43-190 Mikołów ul. Rybickiego 21
te l. 601 487 503
NIP 635-16-75-838 Regon 278056611

Konto: Getin Bank 83156000132353689620000004

Powodzenia!
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Uśmiech”

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 800-LECIA MIKOŁOWA –
MIKOŁÓW PĘDZLEM MALOWANY

(należy nakleić na odwrocie pracy i wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię i nazwisko uczestnika
Klasa - wiek
Szkoła (placówka)– dokładny adres
Telefon i e-mail szkoły (placówki)
Imię i nazwisko nauczyciela
Telefon i e-mail nauczyciela

Załącznik
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA
W KONKURSIE Z OKAZJI Z OKAZJI 800-LECIA MIKOŁOWA – MIKOŁÓW PĘDZLEM MALOWANY
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział
......................................................................................................................................................
(należy wpisać imię i nazwisko dziecka) W KONKURSIE Z OKAZJI Z OKAZJI 800-LECIA MIKOŁOWA –
MIKOŁÓW PĘDZLEM MALOWANY organizowanym przez Stowarzyszenie „Uśmiech”.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich w celu przeprowadzenia konkursu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia 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.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka w zakresie wizerunku przez Stowarzyszenie „Uśmiech”, będące
organizatorem W KONKURSIE Z OKAZJI Z OKAZJI 800-LECIA MIKOŁOWA – MIKOŁÓW PĘDZLEM
MALOWANY w celu utrwalenia oraz zrelacjonowania przebiegu ww. wydarzenia poprzez publikację zdjęć, nagrań
w portalach społecznościowych.
…………………….

Data i miejscowość

………………………
Podpis (pełne imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Uśmiech” ,
ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów;
2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

