REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem
„ Jak widzę moje miasto Przemków za 20 lat”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu plastycznego pn. „Jak widzę moje
miasto Przemków za 20 lat”
1.2 Organizatorem konkursu jest Burmistrz Przemkowa w ramach udziału w projekcie pt.
„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach",
realizowanego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i
planowania przestrzennego.
1.3 Celem konkursu jest promowanie gminy Przemków.
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I JEGO PRZEBIEG
2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Przemków)
2.2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4 lub A3. Praca
może zostać wykonana dowolną techniką.
2.3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
2.4. Pracę należy opatrzyć na odwrocie następującymi danymi:
1. imię i nazwisko autora, klasa oraz nazwa szkoły
2. telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna
3. do pracy należy dołączy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu
2.5. Prace należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Przemkowie (w kancelarii –
parter budynku) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59170 Przemków (decyduje data wpływu) w terminie do 16 listopada 2021 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
3.1. Złożone prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką konkursu, zawartości
merytorycznej oraz innowacyjności prac i kreatywności twórców.
3.2. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez Organizatora w składzie:
1. Magdalena Kania
2. Marta Mendrzycka - Nicewicz
3. Przedstawiciele Fundacji Sendzimira

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r.
podczas warsztatów zorganizowanych w Przemkowskim Ośrodku Kultury, ul. Głogowska
17, Przemków, które rozpoczną się o godz. 17.00. Opiekunowie laureatów zostaną
poinformowani telefonicznie w dniu 17 listopada 2021 r.
3.3. W ramach konkursu jury wyłoni I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych:
•

klasy I-IV

•

klasy V-VIII.

3.4. Nagrody przewidziane w konkursie:
•

I kategoria wiekowa: tablet, słuchawki, zegarek

•

II kategoria wiekowa: tablet, słuchawki, głośnik bezprzewodowy

Łącznie zostanie przyznanych 6 nagród rzeczowych.
3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
3.6. Prace laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora: www.przemkow.pl ,mediach społecznościowych. Prace laureatów zostaną
wywieszone w Przemkowskim Ośrodku Kultury.
3.7. Poprzez złożenie pracy na konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na
stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach informacyjnopromocyjnych, wydawanych przez Urząd Miejski w Przemkowie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Organizator nie zwraca prac złożonych do konkursu.
4.2 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
konkursu warunków Regulaminu.
4.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowani.
4.4 Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora:www.przemkow.pl, od dnia ogłoszenia konkursu.
4.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.6 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2094 ze zm.).
4.7. W związku z obowiązywaniem 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,
zwanego dalej "Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego
określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach

przetwarzania danych osobowych uczestnika i jego rodziców / opiekunów
prawnych oraz o przysługujących uczestnikom i rodzicom / opiekunom prawnym
prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa, ul. Plac Wolności 25,
59-170 Przemków.
2) Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie można się
skontaktować pisemnie na adres administratora lub pocztą elektroniczną
iod@przemkow.pl
3) Dane osobowe uczestników jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą
na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, f Rozporządzenia w celu realizacji konkursu
4)
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (4 lata), chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Odbiorcami danych osobowych uczestników jego rodziców / opiekunów prawnych mogą
być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
6) Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne.
Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak
możliwości udziału w konkursie organizowanym przez Administratora.
8) Uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania
od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych
uczestnika, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem - przetwarzaniu danych
osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo
wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Dane osobowe uczestnika, jego rodziców / opiekunów prawnych oraz opiekunów
przygotowujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

