Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Centrum Rękodzieła Ludowego
w Niemczynie zaprasza dzieci do udziału w konkursie
„Boże Narodzenie - śladami podlaskich tradycji”
Celem konkursu jest:
● rozbudzenie indywidualnych zainteresowań dzieci kulturą i tradycją własnego regionu –
Podlasia
● docenianie walorów własnego regionu - jego kultury, tradycji, obyczajów
● doskonalenie umiejętności manualnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Centrum Rękodzieła
Ludowego w Niemczynie.
2. Tematyka konkursu
- świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe podlaskiej wsi
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat zamieszkujących na
terenie gminy Czarna Białostocka.
4. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną, którą następnie fotografują.
5. Technika i format prac dowolny.
6. Zdjęcie (dobrej jakości), prezentujące prace należy nadesłać na adres:
crl.czarnabialostocka@gmail.com w terminie do 10.01.2021 r.
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
8. Do każdej przesłanej na konkurs fotografii należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i
podpisanej karty uczestnictwa w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
9. Nagrodzone zostaną min. 3 prace w dwóch kategoriach wiekowych 7-10 lat i 11-14 lat, które
zostaną uznane przez komisję za najciekawsze i najlepiej ukazujące tradycje regionu.
10. Nagrodą specjalną w konkursie jest tablet graficzny. Jest to nagroda dla jednej najlepszej
pracy spośród wszystkich zgłoszeń. Za miejsca I-III przyznane zostaną atrakcyjne nagrody
rzeczowe we wszystkich kategoriach.

11. Prace nadesłane po terminie, bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
podpisanej karty uczestnictwa nie będą oceniane.
12. O wynikach konkursu organizator powiadomi na stronie internetowej oraz na profilu
Facebook Domu Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Centrum Rękodzieła Ludowego w
Niemczynie. Kontakt z organizatorem: tel. 698519658, e-mail:crl.czarnabialostocka@gmail.com
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym
regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101
poz.926).
WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC
Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele
związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

DANE OSOBOWE
Administrator:
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Czarnej
Białostockiej z siedzibą przy ul. Kościelnej 8, 16-020 Czarna Białostocka tel.
85710 16 67, adres e-mail: dkczarnabial@gmail.com.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
Domu Kultury : 16-020 Czarna Białostocka ul. Kościelna 8, tel. 85 710 16 67, adres e-mail:
dkczarnabial@gmail.com .
3. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji i przeprowadzenia
konkursu. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celów, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi Administratora.

4. Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnej zgody w
oparciu przepisy art. 6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a RODO.
Jestem świadomy/ma, że:
− mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje uczestnictwo w konkursie 6.
Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych nie podlegam decyzjom, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
RODO.

* podstawa prawna:
● rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO ● ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

