REGULAMIN
X MIĘDZYINTERNACKI KONKURS PLASTYCZNY
pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”
§ 1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9A, 07-410
Ostrołęka, tel. 29 760 28 01, e-mail: sekretariat@bursa.ostroleka.pl

§ 2. Cel i ogólne zasady
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych będących wychowankami
internatów i bursy z terenu miasta Ostrołęka.
2. Celem konkursu jest:
a) promocja twórczości młodzieży, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań
twórczych,
b) rozwijanie zainteresowań plastycznych,
c) rozwijanie umiejętności manualnych,
d) rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4.

Warunki uczestnictwa:
a) wykonanie kartki świątecznej w dowolnym formacie, o dowolnym kształcie,
b) technika: dowolna,
c) prace powinny być wykonane samodzielnie,
d) do konkursu zakwalifikowane będą tylko prace indywidualne, wykonane przez jednego
uczestnika,
e) prace grupowe nie będą oceniane,
f) każdy uczestnik może zgłosić jedną, autorską pracę,
g) prace należy zgłosić łącznie z: Indywidualną kartą zgłoszenia (Załącznik nr 3) oraz
oświadczeniami stanowiącymi załączniki do regulaminu (zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz publikacje wizerunku),
h) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu,
i) uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie
internetowej Bursy oraz w lokalnych przekazach medialnych,
j) prace dostarczone po wymaganym terminie lub nie spełniające regulaminowych
wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

5.

Termin dostarczenia prac: do 12 grudnia 2022 r.

6.

Miejsce

złożenia

07-410 Ostrołęka

prac:

Bursa

Regionalna

w

Ostrołęce,

ul.

Traugutta

9A,

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu
1.

Organizator powoła komisję konkursową,

2.

Zadaniem komisji konkursowej będzie:
a) poddane weryfikacji zgłoszonych prac oraz formularzy zgłoszeniowych pod względem
formalnym,
b) wskazanie prac konkursowych zakwalifikowanych do udziału,
c) ocena prac zakwalifikowanych do udziału,
d) wyłonienie zwycięzców konkursu,

3.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: pomysłowość i oryginalność,
walory artystyczne, estetykę wykonania,

4.

Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej: www.bursa.ostroleka.pl

5.

Rozstrzygnięcie konkursu z podsumowaniem wyników odbędzie się 21 grudnia 2022 r.
a) Miejsce spotkania laureatów: Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9A;
b) O ewentualnej zmianie terminu spotkania laureatów powiadomimy telefonicznie.

§ 4. Postanowienia końcowe
1.

Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez
uczestnika niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej
twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania
należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od
odpowiedzialności za takie naruszenie (Załącznik nr 1).

2.

Autorzy prac (w przypadku autorów poniżej 18 roku życia — także ich rodzice) wyrażają
zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych, wizerunków
(w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na
stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach. (Załącznik nr 2).

3.

Organizator nie zwraca prac konkursowych.

4.

Wszelkie

sprawy

nieuwzględnione

w

regulaminie

rozstrzyga

Organizator:

tel. 29 760 28 01, e-mail: wychowawca@bursa.ostroleka.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w rozporządzeniu 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych — dalej
RODO).

2.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Bursa
Regionalna w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A, tel. 29 760 28 01;
e-mail: sekretariat@bursa.ostroleka.pl reprezentowana przez Dyrektora.

3.

Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl

4.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia X
Międzyinternackiego Konkursu Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – RODO — zgoda uczestnika lub rodziców uczestnika.

5.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, nazwa,
adres, telefon oraz e-mail internatu; w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia
dodatkowo: imię i nazwisko rodzica. Podczas wręczania nagród laureatom będą
wykonywane zdjęcia.

7.

Dane uczestników konkursu będą udostępniane na stronie internetowej administratora
oraz odbiorcom przewidzianym przepisami prawa.

8.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt. 4 lub do czasu cofnięcia zgody.

9.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje praw do:
−

dostępu do swoich danych – na podstawie art. 15 – RODO,

−

sprostowania swoich danych osobowych – na podstawie art. .16 – RODO,

−

usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 – RODO,

−

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 –
RODO,

−

przenoszenia danych swoich osobowych – na podstawie art. 20 – RODO

10. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody
przed jej wycofaniem.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.
– RODO.
12. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji i nie będą poddawane profilowaniu
(art.22 ust.1 i 4 RODO).

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem X Międzyinternackiego Konkursu
Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”

....................................................... ,

dnia .....................................
.............................................................................................................................

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię,
nazwisko, nazwa i adres internatu, którego jestem wychowankiem przez Bursę Regionalną
w Ostrołęce w związku z moim uczestnictwem w X Międzyinternackim Konkursie Plastycznym
pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”.

....................................................... ,

dnia .....................................
.............................................................................................................................

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce w związku z moim uczestnictwem
w X Międzyinternackim Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”.

....................................................... ,

dnia .....................................
.............................................................................................................................

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób
trzecich.

....................................................... ,

dnia .....................................
.............................................................................................................................

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
ZGODA NA UCZESTNICTWO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
(zgoda jest konieczna do udziału w konkursie – dla uczestników poniżej 18 roku życia składają rodzice)
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:
.............................................................................................................................

Imię (imiona) i nazwisko dziecka

wychowanek internatu

i wyrażam zgodę na:
− jego uczestnictwo w X Międzyinternackim Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”
organizowanym przez Bursę Regionalną w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A;
− przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa i adres internatu, którego jest wychowankiem)
mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby związane z uczestnictwem w X Międzyinternackim Konkursie
Plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Oświadczam również że zapoznałem/am się z regulaminem
konkursu dostępnym na stronie internetowej Bursy (www.bursa.ostroleka.pl) i akceptuję wszystkie jego
zapisy.
......................................................................................................................................................................

data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):
Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć podczas X Międzyinternackiego Konkursu
Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. organizowanego przez Bursę Regionalną w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A.
Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na publikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie X Międzyinternackiego
Konkursu Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez Bursę Regionalną
w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A, na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych
takich jak:
• oficjalna strona internetowa bursy,
• tradycyjne media lokalne (prasa, telewizja)
Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres
internatu (którego jest wychowankiem) pod pracami konkursowymi w związku z udziałem
w X Międzyinternackiego Konkursu Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez
Bursę Regionalną w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A, na oficjalnych kanałach i nośnikach
informacyjnych takich jak:
• oficjalna strona internetowa bursy,
• tradycyjne media lokalne (radio, prasa, telewizja)
......................................................................................................................................................................

data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):
Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na utrwalanie mojego wizerunku za pomocą zdjęć podczas X Międzyinternackiego Konkursu Plastycznego
pt.

„Kartka

Bożonarodzeniowa”.

organizowanego

przez

Bursę

Regionalną

w Ostrołęce,

07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A.

Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na publikowanie zdjęć z moim wizerunkiem utrwalonych w czasie X Międzyinternackiego Konkursu
Plastycznego pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. organizowanego przez Bursę Regionalną w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A, na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:
•

oficjalna strona internetowa bursy,

•

tradycyjne media lokalne (prasa, telewizja)

Wyrażam zgodę



Nie wyrażam zgody



na podawanie do publicznej wiadomości moich danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres internatu
(którego

jestem

wychowankiem)

pod

pracami

konkursowymi

w związku

z udziałem

w X Międzyinternackim Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez
Bursę Regionalną w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9A, na oficjalnych kanałach i nośnikach
informacyjnych takich jak:
•

oficjalna strona internetowa bursy,

•

tradycyjne media lokalne (radio, prasa, telewizja)

..................................................................................................................................................................................................

data i czytelny podpis uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Regionalna w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,
ul. Traugutta 9A, tel. 29 760 28 01; e-mail: sekretariat@bursa.ostroleka.pl reprezentowana przez
Dyrektora.
2. Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl
3. Celem przetwarzania są działania informacyjno-promocyjne Bursy Regionalnej w Ostrołęce oraz
promocja osiągnięć mojego dziecka.
4. Podstawą przetwarzania jest Dobrowolna zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka – art. 6 ust. 1 lit.
a – RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, którzy odwiedzą stronę internetową Bursy, bądź
dowiedzą się z przekazów lokalnych mediów, ponieważ dane uczestników mogą być podane do
publicznej wiadomości.
6. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
− każda ze zgód jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą przechowywane do dnia
pisemnego wycofania zgody skierowanego do administratora,
− dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
− podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością
publikacji danych.
7. Mam prawo do:
− wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
− żądania dostępu do tych danych,
− sprostowania danych,
− usunięcia danych,
− ograniczenia przetwarzania,
− przenoszenia danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego.

..........................................................................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA
do X Międzyinternackiego Konkursu Plastycznego
pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”.

Nazwa internatu:
Adres internatu:

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Telefon do internatu:

.....................................................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w konkursie.
W przypadku nie podania danych osobowych zgłoszenie udziału w konkursie zostanie odrzucone.

