REGULAMIN
HAPPENINGU „ sTWÓRZmy COŚ RAZEM ”
w ramach
MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"sTWÓRZ COŚ "
edycja 2020 - online
Organizator
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO
Telefon: (32) 616-17-53.
Miejsce
Media społecznościowe: profil Facebook Klub NIKO
Terminy
• 25.11.2020 r., godz.12.00 – ogłoszenie tematu happeningu na profilu Facebook Klub
NIKO
• 25.11.2020 r., do północy – nadsyłanie przez uczestników materiałów graficznych w
postaci zdjęć na adres mailowy niko.mckis@wp.pl (szczegóły poniżej)

•

30.11.2020r., godziny popołudniowe – prezentacja zdjęć przesłanych przez
uczestników na profilu Facebook Klub NIKO

Cele konkursu
• integracja środowiska lokalnego
• promowanie oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do samodzielnej aktywności
artystycznej
• pobudzanie wśród dzieci szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych oraz
poznawanie nowych technik plastycznych
• rozwijanie twórczego myślenia oraz zdolności manualnych
• budowanie tożsamości lokalnej najmłodszych mieszkańców Jaworzna
• wykorzystanie współczesnych mediów do pozytywnego przekazu
• wspieranie artystycznych form spędzania czasu wolnego
Uczestnicy
• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV - VIII z terenu
miasta Jaworzna
• jako uczestnika rozumie się reprezentanta konkretnej placówki takiej jak: szkoła
podstawowa, dom kultury, klub, świetlica środowiskowa, parafia itd.
Temat
Temat pracy konkursowej organizator ogłosi w dniu konkursu. Element zaskoczenia to
stały punkt działań związanych ze sTWÓRZ COŚ.
Technika
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Uczestnicy happeningu proszeni są o wykonanie pracy za pomocą pasteli - suchych lub
olejnych. Temat pracy zostanie ogłoszony 25 listopada, o godzinie 12.00 na profilu Facebook
Klub NIKO.
Ponadto:
• zgłoszenie do happeningu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z
konkursem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn,: Dz. U. 2017.0.880 ze zm.)

•

zgłoszenie do happeningu jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu

•

każda z placówek może zgłosić maksymalnie 5 uczestników do wzięcia udziału w
happeningu

•

o zakwalifikowaniu się do otrzymania upominku decyduje kolejność zgłoszeń

•

zdjęcia prac oraz zdjęcia uczestników w czasie tworzenia (może by też „selfie”) należy
przesłać na adres e-mail: niko.mckis@wp.pl do północy dnia 25 listopada 2020 r. W
sumie jeden uczestnik przesyła zatem 2 zdjęcia. (UWAGA! W mailu należy zamieścić
imię i nazwisko uczestnika + opiekuna, wiek uczestnika, tytuł pracy oraz opis
pracy. )

•

dodatkowo zostanie zorganizowana internetowa wystawa wszystkich przesłanych zdjęć,
które będzie można obejrzeć na profilu Facebook Klub NIKO, MCKiS.

Organizator przewiduje rękodzielnicze upominki oraz gadżety dla pierwszych 20 uczestników,
którzy prześlą zdjęcia na podany adres mailowy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Klub NIKO, ul. Na Stoku 14, e-mail niko.mckis@wp.pl ,
instruktor odpowiedzialny za happening: Kinga Jończyk, tel. (32) 616 17 53,
mail : kinga.jonczyk@mckis.jaw.pl

•
Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie
(43-600) przy ulicy Krakowskiej 8
•
Kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
możliwy
jest
za
pośrednictwem
email: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”
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•
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. b 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
•
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy
wspierające działalność MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
•
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
•
Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym
prawem.
•
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie

•

W trakcie trwania happeningu będzie publikowany materiał prasowy wraz z wizerunkiem.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie
i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod
regulacji Rozporządzenia 2016/679.
•
Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w
celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności Organizatora.
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