Regulamin konkursu plastyczno-ekologicznego
Razem dbamy
1.

(zwany

.
2. Organizatorem konkursu plastyczno-ekologicznego
jest Miejskoul.
3. Zadanie

trumieniu,

4. Celem Konkursu jest promowanie
sposobów
czystego powietrza w Polsce.
5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz
y szkolnej
6. Warunkiem
w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda stanowi Z
do niniejszego Regulaminu.
7.

zarów

8. Konkurs rozpocz

02.10.2020

31.10.2020 r.,

02.10.2020 r. do godz. 17.00 dnia
19.10.2020 roku.
9.
formacie tylko
10.

trzy kategorie wiekowe:
a) przedszkolaki dzieci w wieku 3-6 lat
b) klasy I-IV dzieci w wieku 6-10 lat
c) klasy V-VIII - dzieci i

-14 lat (

)

11.
i samodzielnie.
12.

z
z
ienia do konkursu jest
wykonanej pracy na adres Organizatora Konkursu.
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Dostarczenie pracy
niniejszego Regulaminu.
13. Prace opatrzone na odwrocie podpisem (
wykonawcy, miejsce zamieszkania, klasa, wiek wykonawcy)
do
na adres Organizatora.
14.
niniejszego regulaminu.
15.
w Konkursie przedstawiciel
ustawowy autora pracy (uczestnika konkursu) udziela Organizatorowi
wykorzystywania

p

pracy

w

celu:

rozpowszechniania i opublikowania na portalu Facebook. Przedstawiciel
ustawowy,
Organizatorowi
ponosi
oraz dóbr osobistych osób trzecich.
16.
pracy dostarczonej przez przedstawiciela ustawowego
przedstawicielowi

tym

rozpowszechnianie i publikowanie oraz praca
Praca powinna
konkursu) uprzednio nigdzie nie opublikowana.

autora pracy (uczestnika

17.
dyplomy. W niniejszym Konkursie przewidziano 18 nagród rzeczowych
orii wiekowej I, II, III miejsce i trzy
) o
1000
brutto.
nagród.
Konkursu w danej kategorii wiekowej. Wszystk
18.

w niniejszym Konkursie jest wolna od podatku dochodowego
zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
.

19.
20.
przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
21.
przedstawicieli
22.
23.

procedury
prac do konkursu.
dostarczone przez Uczestników prace konkursowe, Komisja
j pracy

24.
www.emgok.pl

18 laureatów.
fb MGOK-u i stronie internetowej
do 26.10.2020 roku.
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25. Przekazanie nagród
tradycyjnej
poczty
-mail zostanie poinformowany
o wygranej oraz poproszony o wskazanie swoich danych adresowych
ania wraz
26. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to 31.10.2020 r.
27.
z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna
i wskazanie przyczyny reklamacji.
28. O sposobie rozpatrzenia reklamacji

Uczestnik

Konkursu

zostanie

konkretnej sprawy w formie pisemnej.
29.
Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest Miejsko-Gminn
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
o
niego jak

i przeprowadzenia Konkursu, poinformowania go o ew. wygranej, w celu wydania
archiwizacyjnych.
Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie
uczestnika(art. 6 ust. 1 lit a) RODO) na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu
w Konkursie
Konkursu, poinformowanie Uczestników o ew. wygranej, wydanie nagrody oraz
ew. rozpatrzenie reklamacji. Zgoda uczestnika stanowi Z
1 do
niniejszego Regulaminu.

-kurierskie, itp.
a)
b)
c)
d)

aniczenia przetwarzania danych
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e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

z przyczyn

Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia Uczestników
o przyznaniu nagrody oraz ew. rozpatrzenia reklamacji; w zakresie, jaki dotyczy
wynika
Organizator

nie

przetwarza

.
danych

osobowych

Uczestników

Konkursu

w tym profilowaniu.
30.
31.
32.

www.emgok.pl.
Miejsko-Gminnego
w Strumieniu - 33 857 01 74.
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Regulaminu
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka
o-ekologicznym

uczestnika konkursu

.

Data urodzenia i klasa uczestnika konkursu

.
..

z Regulaminem konkursu plastycznego
zgo
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

(podpis rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu)

w Strumieniu, w celu dokonania oceny prac konkursowych oraz poinformowania

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
(*-
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