Regulamin konkursu pn. „Moja własna maseczka ochronna”
organizowanego pod Patronatem Honorowym
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie
zaprasza do wzięcia udziału

w konkursie na spersonalizowaną maseczkę ochronną
Maseczki ochronne stały się naszą teraźniejszością i z pewnością pozostaną z nami
na dłużej. Nie wszyscy je lubimy, ale musimy je tolerować. Oprócz funkcji ochronnej, jaką
spełniają, maseczki mogą pomóc nam wyrazić siebie, swój charakter, swoje zainteresowania
i przy okazji wykazać się kreatywnością tworząc swoją spersonalizowaną maseczkę.
Zatem proponujemy Wam konkurs na stworzenie oryginalnej, własnej maseczki ochronnej.
ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie
ADRESAT
Dzieci i młodzież krakowskich szkół i placówek oświatowych w trzech kategoriach
wiekowych: a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV – VI
c) uczniowie klas VII, VIII i szkół średnich
WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•

każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną maseczkę
maseczka może być wykonana za pomocą dowolnej techniki szwalniczej (uszycie,
wykonanie na szydełku, na drutach, wycięcie z materiału) i ozdobiona dowolnymi
materiałami, według inwencji twórczej autora

 maseczka powinna odzwierciedlać zainteresowania, hobby czy cechy
charakteru autora HARMONOGRAM
•

•
•

•

I etap do 10 XI 2020 – przesłanie 4 zdjęć dokumentujących realizację maseczki
wraz z metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek, pełną nazwę szkoły, telefon
kontaktowy do autora (lub rodzica/opiekuna autora) oraz skan oświadczenia
o ochronie danych osobowych na adres e-mail: mdkgal@gmail.com
do 6 XI 2020 kwalifikacja przez jury konkursu nadesłanych zgłoszeń do II etapu
II etap do 17 XI 2020 – przesłanie wykonanych maseczek wraz z krótkim
uzasadnieniem ich charakteru (max. 3 zdania) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
im. K.I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, publikacja zdjęć nagrodzonych prac
w mediach społecznościowych UWAGI OGÓLNE

•
•

decyzja jury konkursu jest ostateczna i niepodważalna
sprawy nieujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie
organizator konkursu

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów niniejszego
konkursu.
............................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury
im. K. I. Gałczyńskiego z siedzibą w Krakowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a)

dostępu do swoich danych osobowych,

b)

poprawiania danych osobowych.

c)

prawo do usunięcia danych osobowych

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, stronie internetowej, w mediach
społecznościowych MDK
.............................................................
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie organizatora.
.............................................................
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej)

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).

