
Regulamin konkursu „Zwierzaki z ogrodu“ 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady udziału w konkursie  „Zwierzaki z ogrodu“ 

  

1.Organizatorem Konkursu jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sompolnie, Plac            

Wolnosci 26; 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1.Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej; 

2.Rozwijanie umiejętności manualnych;  

3.Uświadomienie potrzeby racjonalnego i zdrowego odżywiania;  

4. Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw;  

5.Rozszerzenie zainteresowania przyrodą; 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1.Konkurs przeznaczony jest dla osób w przedziale wiekowym od 0-100 lat, 

2.Uczestnicy przygotowują jedną pracę przestrzenną, 

3.Praca (figurki, stwory, dziwaki) powinna być wykonana samodzielnie z materiału naturalnego tj. z 

warzyw, owoców, kwiatów i innych roślin. 

 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1.Konkurs przeprowadzany jest indywidualnie. Każda uczestnik do dnia 11-09-2019 dokonuje zgłoszenia  

do konkursu  telefonicznie pod  nr 63 2714 134 lub osobiście w siedzibie M-GOK Sompolno, 

2.Prace należy dostarczyć w dn. 15 września 2019 r. na plac targowy- impreza „Święto Sadów“, godz.  

   15.00. 

§ 5 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

 

1.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  15 września 2019 r. podczas imprezy –„Święto    Sadów“ 

1.Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

• oryginalność,  pomysłowość,  

• zgodność pracy z tematem, 

• estetyka wykonania,  

• ogólne wrażenie artystyczne; 

2.Organizator przewiduje  atrakcyjne nagrody za 3 pierwsze miejsca, dla pozostałych uczestników  

   przewidziane są wyróżnienia 

3.O wyłonieniu zwyciezców zdecyduje komisja powołana przez Organizatora. 

4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
Podczas Imprezy Święto Sadów, organizator będzie utrwalał przebieg programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje 

możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wejście na teren imprezy, jest  równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji tj. publikacji w prasie, na 

stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności gminy. Jednocześnie 

informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   w Sompolnie. 
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i mogą udostępniane innym odbiorcom, 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

mailto:inspektor@osdidk.pl

