Regulamin III Międzygminnego Konkursu
Twórczości Rękodzielniczej
”Piękno zamknięte w koronce" - Krasne 2019
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Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem.
Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Krasne.
Celem konkursu jest:
− podtrzymywanie tradycji rękodzielniczych w regionie,
− kształtowanie świadomości regionalnej,
− wspieranie amatorskiej twórczości rękodzielniczej,
− pobudzanie, rozwój inwencji twórczej,
− wyrabianie poczucia estetyki.
Uczestnikami w konkursie mogą być:
− dzieci (od 9 do 15 roku życia),
− młodzież (od 15 roku życia),
− dorośli mieszkający na terenie powiatu rzeszowskiego.
Warunki techniczne, jakie wykonana praca powinna spełniać:
− nie więcej niż 1 metr długości lub średnicy.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
− dostarczenie do siedziby organizatora prac w ilości nie większej niż dwie,
− ręczne i samodzielne wykonanie pracy,
− praca nie została publikowana i nagradzana w innych konkursach podobnego rodzaju,
− temat pracy mieści się w wybranej kategorii:
− serweta (praca płaska, wykonana dowolną techniką koronczarską),
− odzież wykonana techniką koronczarską lub z zastosowaniem koronki (odzież użytkowa),
− praca/prace zostały trwale opatrzone metryczką (którą można na czas wystawy łatwo ukryć) zawierającą:
− imię i nazwisko autora,
− jego adres zamieszkania,
− telefon kontaktowy,
Przy składaniu prac należy dołączyć:
− kartę zgłoszenia, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną – zał. Nr 1 do niniejszego
regulaminu,
− wypełnioną kartę zgody na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku – zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu,
− wypełnioną kartę zgody na wykorzystanie pracy rękodzielniczej do celów konkursowych – zał. Nr 3 do niniejszego
regulaminu,
Prace należy składać do dn. 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie GOKiB w Krasnem w godz. od 11:00 do 18:00. Informacje o
werdykcie jury i otwarciu wystawy pokonkursowej połączonej z rozdaniem nagród zostaną opublikowane na stronie
internetowej GOKiB Krasne (www.gokkrasne.pl) oraz na portalu Facebook GOKiB Krasne.
Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prezentację zgłoszonych prac podczas wystawy.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji zdjęć zgłoszonych prac.
Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie fotokopii prac konkursowych w celach promocyjnych GOKiB Krasne
oraz w celach promocyjnych przedsięwzięcia.
Oceny i kwalifikacji do nagród i wyróżnień dokona komisja powołana przez organizatora. W skład jury wejdą: Laureat II
Międzygminnego Konkursu Twórczości Rękodzielniczej Krasne 2018 oraz inni jurorzy powołani przez organizatora.
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.
Prace biorące udział w konkursie nie przechodzą na własność organizatora - prace będzie można odebrać na własny koszt od
organizatora po zorganizowanej wystawie.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatora na adres poczta@gokkrasne.pl.

Załącznik nr 1

III Międzygminny Konkurs Twórczości Rękodzielniczej
”Piękno zamknięte w koronce"
Krasne 2019
-KARTA ZGŁOSZENIAUWAGA: Prosimy wypełnić kartę czytelnie

Imię i nazwisko
Uczestnika:

Adres
korespondencyjny:

Telefon Uczestnika:

Instytucja patronująca:

Zapoznałem się z regulaminem
(podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna):

Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą w 36-007 Krasne 743, W celu zakwalifikowania do udziału w konkursie „Piękno
zamknięte w koronce”. W zakresie imię nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz mój /mojego dziecka wizerunek.
- Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
- Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
- Jestem świadomy/śa, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce
przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
_____________________________________
Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data

*Niepotrzebne skreślić.

Informacje o zasadach wykorzystania danych osobowych wymagane na podstawie art. 13 RODO
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Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem z siedzibą pod adresem:
Krasne 743, 36-007, Krasne (dalej: GOKiB), w imieniu której obowiązki administratora wypełnia Dyrektor.
Dyrektor GOKiB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną
udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl. Inspektorem ochrony danych w Gminnym
Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem jest Pan Daniel Panek.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
GOKiB nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Wizerunek oraz inne dane osobowe wykorzystane do wskazanych powyżej celów, będą przechowywane przez GOKiB nie dłużej niż do czasu
przedawnienia się roszczeń, chyba że zdecydujecie się Państwo skorzystać z prawa do usunięcia tych danych zgodnie z treścią poniższego
pkt. 7.
Na zasadach określonych w RODO (art. 17), posiadacie Państwo prawo do dostępu udostępnionych danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia jego danych osobowych.
Macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało
dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.
W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez GOKiB danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem
− korespondencji tradycyjnej pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 12
− za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
Umożliwienie GOKiB wykorzystania Państwa danych osobowych, na zasadach wyrażonych w treści zgody, jest wyłącznie aktem Państwa
dobrej woli wynikającej z chęci dzielenia się ze światem osiągnięciami, współtworzenia przez Pana/Panią udokumentowanej historii GOKiB
oraz umożliwienia GOKiB dalszego rozwoju za pomocą udostępnionych przez Państwa danych w jej akcjach promocyjnych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie w tym nie będą przedmiotem profilowania.

Załącznik nr 2.
Krasne, dnia _ _ -_ _-_ _ _ _ r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niniejszym działając, w imieniu własnym / jako rodzic / opiekun prawny *_______________________________mam świadomość, że w trakcie
(imię i nazwisko)

wystawy prac, stanowiącej zakończenie konkursu „Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2019 organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i
Bibliotekę w Krasnem z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) organizatorzy mogą dokonywać rejestracji mojego
wizerunku / wizerunku mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka
stanowiącego jedynie szczegół całości nie wymaga mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.
Działając w imieniu własnym / mojego dziecka oświadczam, iż GOKiB może korzystać z wizerunku według poniższych zasad:
1. W celu wyróżnienia osiągnięć artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego wizerunek może zostać utrwalony zarówno
w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na
tablicach wewnątrz budynku, a także opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób
pozwalający na rozpoznanie (z oznaczeniem w postaci imienia, nazwiska, osiągnięcia);
WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE *
2. W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno
w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB - np. zajęcia sportowe / kulturalne /
okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych
(Facebook, Twitter, YouTube etc.) w biuletynie informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na
tableau przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach elektronicznych takich
jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB w sposób pozwalający na rozpoznanie (imię,
nazwisko, osiągnięcie itp.);
WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE*
3.

W działalności promocyjnej GOKiB w ramach której wizerunek może zostać utrwalony w formie zdjęć, plakatów i filmów zachęcających
do skorzystania z oferty i działalności statutowej GOKiB, a następnie umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie internetowej
i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych o
zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń;
WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE

4.

Przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez współorganizatorów w formie publikacji zdjęć, publikacji wideo relacji lub innych
właściwych środków zapisu wizerunku przez Organizatorów wydarzeń kulturalnych lub sportowych z którymi współpracuje GOKiB).
Niniejsze oświadczenie woli dotyczy wyrażenia zgody na rozpowszechnianie zdjęć przez organizatorów wydarzeń kulturalnych lub
sportowych na których występuje osobiście lub na zdjęciu grupowym w związku z organizowanymi wydarzeniami, konkursami i innymi
osiągnięciami lub w sporcie (w tym wizerunek podczas odbierania nagród w związku z w/w) w których współuczestniczy GOKiB.
Rozpowszechnienie zdjęć będzie polegało na udostępnieniu ich na stronach internetowych związanych z działalnością Organizatorów
wydarzeń kulturalnych bez podawania danych osobowych pozwalających na identyfikację mojej osoby / osoby mojego dziecka.
WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem wyżej wyrażonej wolnej
woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z
udzielającym zgody;
Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony.
Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

______________________________________
(podpis, data)

Załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystanie pracy koronczarskiej
w konkursie „Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2019
Niniejszym działając, w imieniu własnym / jako rodzic / opiekun prawny*__________________________________________
(imię i nazwisko osoby/dziecka)

Wyrażam zgodę na:
1)

Wystawienie przez organizatora – (Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem) zgłoszonej/-ych pracy/prac
rękodzielniczej/-ych zgłoszonej/-ych do konkursu „Piękno zamknięte w koronce” Krasne 2019
Powyższa zgoda udzielona jest na czas trwania i organizacji wystawy, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i
przedmiotowych.

2)

Na wykonanie i przetwarzanie zdjęć prac/-y rękodzielniczych/-ej oraz publikację ich zdjęć na stronie internetowej i profilach
społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz budynku, a także opublikowany przez GOKiB w
biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
Powyższa zgoda jest udzielona jest na czas nieokreślony, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

Zgoda obejmuje bezpłatne, na czas wystawy, wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Oświadczam, że prace koronkarskie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa.

________________________________
(Podpis)

