Regulamin konkursu
„Portret mojej rodziny”
Definicje i postanowienia ogólne
§1
1. „Konkurs” – Konkurs pt. „Portret mojej rodziny”.
2. „Organizator” Konkursu – Centrum Kultury w Polkowicach z siedzibą przy ul. Skalników 4,
59-100 Polkowice.
3. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Konkursie.
4.„Regulamin” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki
udziału w Konkursie.
5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016,471).
Temat Konkursu
§2
Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy w temacie „Portret mojej rodziny”. Praca może zostać
wykonana w dowolnej formie i technice, także innej niż techniki plastyczne (z wyłączeniem prac
literackich i video).
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Cele Konkursu
§3
Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.
Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej.
Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
Uczczenie Dnia Rodziny i Dnia Dziecka.

Warunki uczestnictwa
§4
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zamieszkałej na terenie
Gminy Polkowice.
2. Zgłoszona praca musi stanowić oryginalną artystyczną wypowiedź Uczestnika na temat
Konkursu.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną wybraną przez siebie
techniką i formą, np. praca plastyczna, praca z klocków, fotografia, graffiti, street art itp.
Dopuszczalne są prace płaskie i przestrzenne. Niedopuszczalne są prace literackie i video.
4. Praca przygotowana na Konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nieprzedstawianą. Nadesłanie zdjęcia pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji
o wymienionych faktach.
5. Rodzic lub opiekun prawny działa w imieniu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu.
6. Zapoznanie się przez rodzica lub opiekuna prawnego z Regulaminem i dostarczenie zdjęcia pracy
na Konkurs jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodą
na udział osoby małoletniej w Konkursie, i wykorzystanie danych osobowych.
7. Wysyłając zdjęcie na Konkurs, udzielam Organizatorowi niniejszego Konkursu bezterminowo
prawa do licencjonowania i korzystania ze zdjęcia konkursowego na stronie internetowej
i fanpage’u Organizatora, w lokalnych mediach i portalach społecznościowych, w celu promocji
i publikacji ich treści. Wyrażam zgodę na łączenie zdjęcia z innymi obrazami, tekstem, grafiką,
filmami, dźwiękami, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie i modyfikację treści zdjęcia.

Jury i kryteria oceny prac
§5
1. Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych prac oraz przyzna nagrody .
2. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
 zgodność z tematem;
 pomysłowość, nieszablonowość, oryginalność wykonanej pracy oraz wybranej
techniki/formy pracy;
 interpretację własną tematu;
 walory artystyczne i estetyczne pracy.
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Warunki dostarczania prac
§6
Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać w terminie do 27 maja 2020 r. do godz. 12.00
na adres mailowy: konkurs@ckpolkowice.pl.
W temacie maila należy wpisać; „Portret mojej rodziny” oraz imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu.
W treści maila należy załączyć zdjęcie pracy w dobrej jakości oraz metryczkę (imię i nazwisko
Uczestnika Konkursu, tytuł pracy, wiek Uczestnika oraz numer telefonu).
Prace złożone po terminie lub wykonane zbiorowo nie będą podlegać ocenie Jury.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w otrzymanych wiadomościach mailowych,
wynikające z braku załączonego do treści wiadomości zdjęcia lub niemożności jego odczytu,
bądź złej jakości zdjęcia.
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu przekazuję wszelkie autorskie prawa
majątkowe do wysłanych zdjęć Organizatorowi. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcie
konkursowe ma twórczy charakter i nie stanowi opracowania cudzego dzieła oraz, że jest
wolne od obciążeń i praw osób trzecich oraz, że nie było wcześniej publikowane i nagradzane.

Wyniki Konkursu oraz Nagrody
§7
1. Wyniki Konkursu, lista laureatów oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.ckpolkowice.pl dnia 1 czerwca 2020 r., a także na facebookowym
fanpage’u Centrum Kultury w Polkowicach.
2. Wyniki Konkursu, podjęte na mocy decyzji Jury są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
3. Ze wszystkich dostarczonych prac, zostanie wyłonionych sześć najlepszych prac, które będą
uhonorowane nagrodami. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania
pełnej puli nagród.
4. Nagrody zostaną dostarczone pod wskazany adres na terenie gminy Polkowice po uprzednim
kontakcie telefonicznym z rodzicem lub opiekunem prawnym Laureata Konkursu.
5. Laureaci Konkursu otrzymają bony upominkowe ufundowane przez Organizatora.
6.Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Postanowienia końcowe
§8
1. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
2.W kwestiach interpretacji Regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora,
a w kwestii oceny prac do Jury powołanego przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie jego trwania,
bez podania przyczyny.
5. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela p. Magdalena Jurga, kom. 575 932 901,
email: magdalena.jurga@ckpolkowice.pl.
Przetwarzanie danych osobowych
§9
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, iż zgodnie z Art. 13:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Centrum Kultury
w Polkowicach ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, 76 746 88 10;
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer, tel. 533 807 040 lub iod@odoplus.pl;
c) dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b
ogólnego rozporządzenia j.w. o ochronie danych, w celu przeprowadzenia Konkursu, w zakresie:
imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania;
d) odbiorcą danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Centrum Kultury w Polkowicach
ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, 76 746 88 10;
e) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
f) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Konkursu;
g) Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 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;
h) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
i) podanie danych osobowych ma charakter dowolny, jednak jest warunkiem uczestnictwa w
Konkursie.

