REGULAMIN
Rodzinny konkurs haftu krzyżykowego dla dzieci
i dorosłych
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8 A
38-200 Jasło
Tel. 13 44 659 25

ROŚLINY IGŁĄ MALOWANE

REGULAMIN
Rodzinnego konkursu haftu krzyżykowego dla dzieci i dorosłych
ROŚLINY IGŁĄ MALOWANE
1.
2.

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Przedmiot konkursu: wyrób rękodzieła artystycznego, wykonany
techniką haftu krzyżykowego.
3. Cele konkursu:
 Promocja technik rękodzielniczych
 Zachęcenie do rozwoju nowych pasji
 Ukazanie formy ciekawego spędzania wolnego czasu
 Pobudzenie inwencji twórczych
4. Temat pracy konkursowej: ROŚLINNOŚĆ (kwiaty, drzewa, zioła itp.)
5. Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2022 r.
6. Ogłoszenie wyników: 15 czerwca 2022 r.
7. Warunki uczestnictwa
 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 15 lat
oraz do osób dorosłych. Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie w
rodzinnych duetach (dziecko plus osoba dorosła)
 Format pracy - A4
 Do pracy należy dołączyd opis (metryczka - załącznik)
 Prosimy nie oprawiad prac!
8. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie oceniad
indywidualnie prace pod kątem stopnia trudności, pomysłowości
wzoru, estetyki i dokładności wykonania.
9. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, wyróżnione prace
zostaną nagrodzone. (Prace będą oceniane indywidualnie, nie w
duecie).
10. Organizator zapewnia sobie prawdo do zmian w niniejszym
Regulaminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………………..
wiek …………………………………………………………………………………………………….
szkoła ……………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika
Rodzinnego Konkursu Haftu Krzyżykowego
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

 Wyrażam zgodę

 Nie wyrażam zgody*

na publikację

moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka**
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek, praca konkursowa)
w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu, zamieszczanych w celu jego
promocji na stronie internetowej organizatora, fanpage’u organizatora, w mediach
lokalnych i innych podmiotów współpracujących z organizatorem.
- OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM PRACY KONKURSOWEJ
- OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
* proszę zaznaczyć właściwe
* proszę zaznaczyć właściwe – forma „moich danych osobowych” dotyczy pełnoletniego
uczestnika
………………………
(podpis pełnoletniego uczestnika)

…………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A dane
dziecka/pełnoletniego uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Rodzinnego
Konkursu Haftu Krzyżykowego dla dzieci i dorosłych ROŚLINY IGŁĄ MALOWANE. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, zgoda na publikację
wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów
prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwad.
Ponadto informujemy, że uczestnikom przysługuje prawo do:






żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe nauczyciela nie będą publikowane.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie
www.mdkjaslo.pl w zakładce RODO.

