Regulamin Konkursu
na makietę: „Mój jest ten kąt - Gmina Kąty Wrocławskie”
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Kąty Wrocławskie wraz z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych.
Cele Konkursu
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych w czasie akcji ,,zostań w domu”
związanej z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju,
2. Rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania, jego przeszłością i teraźniejszością,
3. Promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,
4. Propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie
jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,
5. Odnajdywanie ciekawych miejsc gminy/miasta/miejscowości/wsi i podkreślanie
zabytkowego charakteru wielu elementów architektonicznych,
6. Promocja miejsca zamieszkania uczestnika konkursu,
7. Zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych,
8. Poznanie indywidualnego spojrzenia,
9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji starszego pokolenia.
Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Mile widziane będą
prace rodzinne.
Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Konkurs trwa do 31.05. br. i wezmą w nim udział prace plastyczne - makiety, których zdjęcia
zostaną nadesłane na adres mail: programowy@gokiskwr.pl
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Praca
powinna
prezentować
charakterystyczne
obiekty
architektoniczne
gminy/miasta/miejscowości/wsi z Gminy Kąty Wrocławskie i zawierać minimum 10
istniejących budynków a poza nimi układ ulic, parki, rzeki, itp.
2. Odwzorowujemy
obecną
infrastrukturę,
fragment
zabudowy,
całą
dzielnicę/miejscowość/wieś oraz życie codzienne, bazując na swojej pamięci.
3. Technika / materiały do użycia / wymiary: dowolne (bryła możliwa do
przetransportowania).

4. Przesyłane zdjęcia muszą być wykonane na trzech etapach tworzenia makiety:
przygotowawczego, realizacji, efektu końcowego wraz z twórcami. W przesłanej
wiadomości muszą znaleźć się dane osobowe (imię i nazwisko/wiek/miejsce
zamieszkania/autorska nazwa makiety) osób zaangażowanych w pracę.

Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Dniu Dziecka tj 01.06.2020 r.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronach oraz w mediach społecznościowych
Organizatorów.
3. Organizatorzy dokonują wyboru makiety zwycięskiej wg następujących kryteriów: estetyki
wykonania, dbałości o szczegóły i walorów informacyjnych. Wybór zwycięskiej makiety jest
ostateczny.
4. Zwycięska praca konkursowa będzie prezentowana na stronie internetowej i mediach
społecznościowych Organizatorów oraz zostanie wyeksponowana w przestrzeni budynku
poewangelickiego kościoła w Kątach Wrocławskich.
5. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na pokonkursowej wystawie
w GOKIS w Kątach Wrocławskich, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości
po zakończeniu epidemii w naszym kraju.
Postanowienia dodatkowe
1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
2. Wszystkie prace - makiety konkursowe po zakończeniu epidemii przekazane zostają do
Organizatora, celem przygotowania ich do ekspozycji na w/w wystawie.
Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania
jakichkolwiek prac konkursowych bez podania przyczyn.
3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.
2.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
bezp.info@gmail.com

3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na świadczenie usług
oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b
RODO.
4.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub
prawem państwa członkowskiego i instytucjom państwowym takim, jak Urząd
Skarbowy. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi informatyczne
oraz usługi księgowe, kancelariom prawnym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego.
5.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat - w zależności od
podstawy
roszczeń, od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art.
4421, § 1 Kodeksu Cywilnego).
7.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9.
Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług, a odmowa ich
podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
10.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

