Regulamin konkursu na najpiękniejszy latawiec „Pszczyńskie Drachy”
§1
Organizatorem konkursu na najpiękniejszy latawiec pt. „PSZCZYŃSKIE DRACHY”,
zwanego dalej konkursem jest Urząd Miejski w Pszczynie. Konkurs odbędzie się w dniu 16
czerwca 2019 r.
§2
Celem konkursu jest upamiętnienie 100 rocznicy Powstań Śląskich.
§3
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatora:
www.powstania.pszczyna.pl
§4
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do:
• dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym;
• uczniów klas I-VIII
§5
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. zaakceptowanie regulaminu i zgłoszenie….na załączonym druku
1. Samodzielne zbudowanie latawca w konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze.
2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką,
3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału
przewodzącego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca. Nie będą przyjmowane
latawce gotowe-kupione.
§6
Kryteria oceny prac:
• Nawiązanie do tematu przewodniego konkursu.
• Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
• Zdolność lotu (w przypadku dobrej pogody)
Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez Organizatora.
§7
Termin i warunki dostarczenia prac:
Zgłoszenia do konkursu oraz konkurs odbędą się w dniu 16 czerwca 2019r. podczas
obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich.
§8
Nagrody:
Zwycięzcą konkursu jest autor latawca, który otrzyma największą liczbę punktów. Zwycięzcy
otrzymają dyplomy oraz nagrody.

§9
Wizerunek Uczestników konkursu może zostać utrwalony i wykorzystany przez organizatora
konkursu.
Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).

Załącznik nr 1

KLAUZULA

INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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.Urz. L119 z p.zm.) (zwane „RODO”):

1. Administratorem

danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200

Pszczyna.

2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony
danych e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
powyżej.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy
latawiec „Pszczyńskie Drachy” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez

przez okres 2 lat, zgodnie z

Instrukcja kancelaryjną.

5. Podczas konkursu może zostać utrwalony wizerunek jego uczestników. Dane osobowe
uczestników konkursu , w tym wizerunek mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
uczestnictwa w Konkursie.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

