Organizatorzy
BOLESŁAWIECKICH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO,

które odbędą się w dniu 10 października 2018 r.
ogłaszają konkurs

literacki

Warunki uczestnictwa w konkursie :

1. Konkurs jest skierowany do młodzieży od 15 roku życia.
Dla twórców trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody;
2. Praca konkursowa powinna mieć formę felietonu do maksymalnie 2 stron formatu kartki A4;
3. Uczestnicy wybierają jeden z następujących tematów felietonu:


„Dzieci w sieci”



„To świat oszalał – nie ja!”



„Zdrowie psychiczne – ogarniasz?”

4. do pracy należy załączyć: Metryczkę stanowiącą załącznik nr 1 (zawierającą dane: imię
i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza uczeń, dane szkoły, nr telefonu do kontaktu oraz
- imię i nazwisko nauczyciela, a ponadto Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
i Zgodę na wykorzystanie wizerunku ).
5. prace oceni Jury powołane przez organizatorów,
6. prace należy składać do 5 października 2018 roku do godz. 17.00 w Centrum Integracji
Kulturalnej "Orzeł" ul. Chopina 17 w Bolesławcu;
7. o dacie i miejscu wręczenia nagród oraz prezentacji prac laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie;
8. organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie możliwość
nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac w celach promocji i ewentualnej publikacji.

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
9.1 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu przepisów
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury –
Międzynarodowe Centrum Ceramiki Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec.

9.2

Warunkiem przetwarzania danych jest pisemne wyrażenie zgody przez uczestnika

konkursu, który ukończył 16 rok życia, a w pozostałych przypadkach jego rodzica bądź
opiekuna prawnego.
Formularz zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

10 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
10.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury –
Międzynarodowe Centrum Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu Pl. Marszałka J. Piłsudskiego
1C
10.2 Inspektor ochrony danych-Edyta Konefał (kontakt: e-mail: iod@bok.boleslawiec.pl),
10.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji potrzeb konkursu

literackiego organizowanego w ramach bolesławieckich obchodów Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego na podstawie:


art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
10.4 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
10.5
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez
okres wyłonienia laureatów konkursu oraz trwania prezentacji pokonkursowej.
10.7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.1 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie
odmowa udziału w organizowanym konkursie.
9.2 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Organizatorzy:

Załącznik nr 1
METRYCZKA
1.

Imię i nazwisko ucznia ………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Dane adresowe:
nazwa i adres szkoły, klasa do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna,
nr telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem wystawy
Przekazując Metryczkę, uczestnik lub w jego imieniu rodzic/ opiekun prawny oświadcza, że wyraża
zgodę na uczestniczenie w konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie i w pełni akceptuje
zapisy Regulaminu

…………

TAK

NIE

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i nieodpłatną publikację mojej pracy / na
wykorzystanie wizerunku oraz nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka przez Bolesławiecki
Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki – na stronie internetowej, profilu facebook, a
także w holu Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Zgoda dotyczy bolesławieckich obchodów
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

TAK

NIE

Data i podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (tj.: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwa szkoły i klasy, nr telefonu) dla potrzeb konkursu literackiego
organizowanego w ramach bolesławieckich obchodów Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego.

Data…………………..

………………………………………
podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego

