Bukowsko 9.03.2022 r

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „PALMA WIELKANOCNA”
Zapraszamy do udziału w Konkursie na Palmę Wielkanocną! Niech obchody Wielkanocy będą okazją
do zaprezentowania własnej twórczości, a także zachętą do poznania tradycji i zwyczajów związanych
z wykonaniem palm wielkanocnych.
REGULAMIN
§ POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Bukowsku
Termin nadsyłania prac: 25 marca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 3 kwietnia 2022 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego
Wystawa prac konkursowych na Kiermaszu Wielkanocnym

§ PRZEDMIOT I CELE KOKRUSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej w dwóch kategoriach:
PALMA TRADYCYJNA, która powinna być wykonana z następujących materiałów:
 kwiaty naturalne suszone
 kwiaty wykonane własnoręcznie z bibuł
 niebarwione trawy
 bukszpan
 barwinek
 bazie
 zielone gałązki iglaków
 wstążki materiałowe lub z bibuły
 drewno
 inne materiały naturalne
PALMA ARTYSTYCZNA- może być artystyczną wizją palmy, powinna być zrobiona z
własnoręcznie wykonanych ozdób. Nie dopuszcza się ozdób zakupionych.
2. Cele konkursu
 kultywowanie, podtrzymanie i dokumentowanie ludowej tradycji robienia palm
wielkanocnych oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt
Wielkanocnych
 pogłębienie wiedzy na temat symboliki wielkanocnej
 rozwijanie kreatywności i pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców gminy oraz edukacja
dzieci młodzieży w zakresie poznawania obyczajów i zwyczajów regionalnych
 dokumentowanie wzornictwa tradycyjnego oraz plastyki obrzędowej na terenie Gminy
Bukowsko





zaszczepienie szacunku do kultury ludowej
społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi
ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego
ocena współczesnego spojrzenia na tradycję

przodków

poprzez

zainteresowanie

§ ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zaakceptuje regulamin i spełni
wymagania konkursu.

2.

Każdy uczestnik zgłaszając swoją pracę do udziału w konkursie, zobowiązany jest do
podpisania oświadczenia uczestnictwa z RODO, zgody na przetwarzanie wizerunku
oraz karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1, 2, 3)
Dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu: imię i
nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich
dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
Dostarczenie prac w terminie do 25.03. 20202 r. do godz. 15.00 do sekretariatu
Urzędu Gminy Bukowsko

3.

4.

§ OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWIANIA NAGRÓD
1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem
(wszelkie elementy z tworzyw sztucznych np. kwiaty sztuczne, ozdoby plastikowe). Prace
zostaną wyeksponowane w dniu 3.04 2021r (niedziela) podczas Kiermaszu
Wielkanocnego
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych w
kategoriach
PALMA TRADYCYJNA
• do wysokości 1m
• powyżej 1m
PALMA ARTYSTYCZNA (DOWOLNA)
• do wysokości 1m
• powyżej 1m
3.






Przy wyborze prac Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
estetyka wykonania
walory artystyczne pracy
nawiązanie do tradycji zdobniczych naszego regionu, lokalne inspiracje
trwałość konstrukcji

§ NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.
2.
3.
4.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 3 marca 2022 r.
Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny
Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom
za udział.
5. Prace konkursowe będzie można odebrać w dniu 3 marca 2022 r podczas Kiermaszu
Wielkanocnego. Po tym terminie prace przechodzą na własność gminy i zostaną przekazane
osobom ubogim wraz paczką wielkanocną.
§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Bukowsko
w
nieprzekraczalnym terminie do 25 marca (piątek) 2022 roku w godzinach otwarcia czyli od
7:00 do 15:00.
2. Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Organizatora: Urząd Gminy Bukowsko, Referat ,
Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, osoba do kontaktu Joanna Olchawa, tel. 13
46 74 015 wew. 37, e-mail : jolchawa@bukowsko.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego
pt.: „Palma Wielkanocna”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że
przetwarzamy dane osobowe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bukowsku z siedzibą: Bukowsko 290, 38505 Bukowsko, mail: sekretariat@bukowsko.pl, tel. 13 46 74 015
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem telefonu 134674015 w 54 lub mailowo email iod@bukowsko.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na podstawie Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub
faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty
przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający
Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz
prowadzące działalność pocztową i kurierską.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą
ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa
zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym
w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
.............................................................................
(Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego

pt.: „Palma Wielkanocna”
……………………………
(Imię i nazwisko uczestnika)

……………………………
(adres zamieszkania)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (dalej „RODO)” ja, niżej
podpisana/y oświadczam, że:
1.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii
analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę,
2.
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie
fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę przez Urząd
Gminy Bukowsko w celach promocyjnych, informacyjnych w związku z organizacją gminnego konkursu
plastycznego pt.: „Palma Wielkanocna”
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego publikacji, jak:
1.

publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,

2.

publikacja wizerunku w materiałach reklamowych, ofertowych, promocyjnych, informacyjnych,
audiowizualnych,

3.

publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych, broszurach, gazetkach,

4.

publikacja wizerunku w prasie

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody na taką czynność.
Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Urzędu Gminy w Bukowsku, w tym z
informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.

__________________________
(Imię i nazwisko uczestnika lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego

pt.: „Palma Wielkanocna”
KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy wypełnić czytelnie

Imię i nazwisko

Wiek
Miejsce zamieszkania

Kontakt
Praca indywidualna
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie

Formatka do wycięcia i dołączenia do pracy konkursowej

IMIĘ INAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

WIEK

KONTAKT TEL.

