Regulamin konkursu artystycznego
„Pszczeli świat”
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b,
09-402 Płock. Tel. 24 268-37-74; e-mail: rcee@rceeplock.pl.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pn. „Pszczeli świat”.
Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka.
2. Cel konkursu:
 popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka
i przyrody,
 wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
 rozwijanie wrażliwości plastycznej.
3. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez zorganizowaną grupę dzieci
z przedszkoli lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych
z terenu miasta Płocka programu artystycznego (scenki tematycznej, teatrzyku,
piosenki, inscenizacji) zgodnej z celami konkursu i zaprezentowanie jej podczas festynu
„Pszczeli świat”.
4. Harmonogram konkursu:
 dostarczenie kart zgłoszeniowych: 15 maja 2019r. (osobiście do godz. 14.30 –
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b lub pocztą – decyduje data doręczenia)
 prezentacja zgłoszeń: czerwiec 2019r. – w trakcie festynu sumującego projekt
pn. „Pszczeli świat”.
Zgłoszeni zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania
konkursu.
5. Nagrody: Jury wybierze sześciu laureatów, przyznając 6 nagród rzeczowych. Nagrody
będą przeznaczone dla szkół/przedszkoli.
6. Warunki uczestnictwa:
 konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej
z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka;
 szkoły/przedszkola zgłaszając udział w konkursie zobowiązane są do dołączenia
do karty zgłoszeniowej załączników nr 1 i 2 do konkursu (oddzielnie dla każdego
uczestnika).
7. Postanowienia końcowe:
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani.
 Laureatowi bądź też wyróżnionemu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody
na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
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8. Ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest: Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock oraz Fundacja „Fundusz
Grantowy dla Płocka” 09-402 Płock, ul. Misjonarska 22.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: rcee@rceeplock.pl
Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a także w celach promocyjnych, w tym w przygotowanych relacjach prasowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) informacja do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy,
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia; utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; nieuprawnionego dostępu
do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
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Karta zgłoszeniowa
do konkursu artystycznego pn. „Pszczeli świat”
1. Nazwa grupy: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Skład grupy: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Tytuł występu artystycznego: …………………………………………………………………..
4. Rodzaj występu artystycznego (np. piosenka, scenka tematyczna, teatrzyk, inscenizacja itp.):
…………………………………………………………………………………………………..
5. Czas trwania: …………………………………………………………………………………...
6. Klasa: ……………………………………………………………………………………………
7. Przedszkole/szkoła (pełna nazwa, adres): ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
8. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy): ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
9. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu artystycznego pn. „Pszczeli świat”
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………….………..
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku (adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7B) oraz Fundacja „Fundusz Grantowy
dla Płocka” (adres: 09-402 Płock, ul. Misjonarska 22). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
…………………
data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu artystycznego pn. „Pszczeli świat”

1.

2.
3.

4.

5.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka……………………………………………………………………………...…., utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja
7B) oraz Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” (adres: 09-402 Płock, ul. Misjonarska
22). na potrzeby konkursu „Pszczeli świat”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz
portalach społecznościowych m.in. Facebook, Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płcoka”) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w przygotowanych relacjach
prasowych.
Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
…………………
data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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