Regulamin konkursu plastycznego „KOZIENICKA WODA TO SKARB”
Organizatorzy
Głównym organizatorem konkursu jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Współorganizatorem jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
oraz Gmina Kozienice.
Cele konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych prac plastycznych uczestników
dotyczących tematu konkursu. Ideą konkursu jest podniesienie świadomości uczniów
w dziedzinie ekologii oraz pobudzenie wyobraźni, aktywności twórczej oraz ekoświadomości poprzez wykorzystanie w pracach materiałów recyklingowych.
Uczestnictwo
Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy szkoły
podstawowej i klasy gimnazjalne) z terenu Gminy Kozienice. Prace mogą być realizowane
tylko przez jedną osobę, która wykona jedną pracę, pod okiem opiekuna - nauczyciela ze
szkoły. Prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
przedstawianymi na innych konkursach. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę
konkursową. Każda szkoła wystawia do konkursu max. 10 prac.
Termin
Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Kozienickiego Domu Kultury, ul.
Warszawska 29, 26-900 Kozienice do dnia 26 kwietnia 2019 r. (środa) do godz. 15.00. Jest
to data wpływu prac do placówki, po tym terminie zgłoszenia do konkursu nie będą
przyjmowane.
Wymagania
Format – A4 lub A3 (UWAGA! Obowiązkowa ramka tzw. passe-partout).
Technika - kolaż z użyciem materiałów recyklingowych np. plastikowe korki, rolki od
papieru toaletowego, wytłoczki po jajach itp. z możliwością łączenia z dowolnymi farbami,
kredkami. (UWAGA! Prace bez użycia plasteliny) Każda praca powinna być opatrzona
opisem pracy w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy: szkoła, imię i nazwisko autora,
klasa, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do opiekuna. Prace nadesłane po terminie
nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
podczas przesyłki.
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 10 maja 2019 r.
o godz. 1200 w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
Nagrody
Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej tj.:
I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III,
II kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI,
III kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII i klasy gimnazjalne.
Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
Prace nadesłane do konkursu automatycznie przechodzą na własność głównego organizatora.

Dane osobowe i prawa autorskie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicki Domu Kultury im.
Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice,
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowej 15, 26-900 Kozienice
oraz Gmina Kozienice z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 26-900 Kozienice.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dkkozienice.pl, bodo.radom@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych wizerunkowych budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach w celu uczestnictwa w Konkursie.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Kozienicka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. oraz Gmina Kozienice zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania
i przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy
miejscowości, itp. w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, KGK oraz Gminy
Kozienice zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. 2018, poz. 1191).

