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Regulamin Konkursu plastycznego „Laurka dla Mamy”
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Laurka dla Mamy” zwanego dalej Konkursem jest
Miejski Dom Kultury w Wołominie mający siedzibę przy ul. Mariańskiej 7 w Wołominie.
2.
1.
2.
3.
4.

Cel Konkursu:
Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Dnia Matki,
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych,
Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności,
Promowanie aktywności twórczej.

3. Czas trwania Konkursu:
Konkurs trwa od 25 maja do 28 maja 2021 roku.
4. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci do 15 roku życia zamieszkujących powiat wołomiński.
5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest:
- dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami,
- dostarczenie prac w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie,
- prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich,
- autorem pracy może być tylko jedna osoba,
- każda praca przesłana mailem musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon,
- zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zadaniem konkursu jest przygotowanie laurki w dowolnej technice z okazji Dnia Matki.
6. Techniki prac:
1. Każdy z uczestników może przesłać jedno zdjęcie (w formacie .jpg) stworzonej laurki.
2. Prace niezwiązane z tematyką, naruszające prawo lub wysłane po terminie będą odrzucane.
7. Termin nadsyłania prac.
1. Termin nadsyłania prac od 25 maja do 28 maja 2021 roku, do godziny 16:00 na adres
email: mdk@mdkwolomin.pl tytułem „Laurka dla Mamy - konkurs”
2. Przesłane prace zaprezentowane zostaną w internetowej galerii na stronach Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie
8. Kryteria oceny
1. Prace oceniać będzie Komisja powołana' przez Organizatorów. Laurki będą oceniane według
następujących kryteriów:
- oryginalność pomysłu
- estetyka pracy
- walory wizualne
2. Komisja przyzna nagrodę – kosz słodyczy dla Mamy.
3. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do
publicznej wiadomości 28 maja 2021 roku.
4. Nagroda zostanie wręczona podczas imprezy plenerowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka
na terenie starego basenu w Wołominie 30 maja 2021 roku o godzinie 13:00.

Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych w związku z uczestnictwem w
konkursie MDK.
Administrator danych
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7, 05-200
Wołomini tel. 22 787 45 13, mdk@mdkwolomin.pl
Inspektor ochrony danych
Zakres przetwarzania

Cel przetwarzania

Tel. 22 787 45 13 wew. 25, iod@mdkwolomin.pl
Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) i kontaktowe (telefon) - w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu; Utrwalenie,
archiwizacja i publikacja wizerunku uczestników wydarzeń;
Przeprowadzenie konkursu „Laurka dla Mamy” - przyjęcie zgłoszeń,
wyłonienie laureatów, kontakt z laureatami w celach związanych z
przeprowadzeniem
konkursu.
Prowadzenie
dokumentacji
wydarzenia, realizacja zadań statusowych (promocja relacji z
wydarzeń na stronie organizatora, w mediach lokalnych, branżowych
i w serwisach społecznościowych)

Podstawa prawna
przetwarzania

RODO: Art. 6 ust. 1. lit a) - na podstawie zgody wyrażonej przez
akceptację regulaminu konkursu; Art. 6 ust. 1 lic c) - wykonanie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Przekazywanie danych
osobowych innym
odbiorcom

Dane identyfikacyjne: komisja konkursowa; dane identyfikacyjne i
wizerunek: media lokalne i branżowe, Urząd Gminy, serwisy
społecznościowe Administratora (przekazanie poza obszar UE na
podstawie Tarczy Prywatności UE-USA)
Do czasu ustalenia celu przetwarzania

Maksymalny okres
przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych, dostępu do sowich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
skargi od organu nadzorczego;

