Konkurs na wiersz i opowieść zimową
regulamin
I. Zapraszamy uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat i 10-14
lat. O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia.
II. Każdy z uczestników może nadesłać do trzech wierszy i jedną pracę prozą
- krótkie opowiadanie, historyjkę, bajkę, baśń, opis ciekawego miejsca lub
postaci... nie dłuższą jednak niż dwie strony wydruku. Najważniejsze, by tekst
nawiązywał do tematyki zimowej.
III. Prace można ozdobić własnymi ilustracjami, co będzie dodatkowo
oceniane, ale jednocześnie nie jest obowiązkowe.
IV. Prace należy przesyłać w formie pliku tekstowego lub zdjęcia do 15
stycznia 2021 roku na adres: pawel.lach@ock.org.pl
V. Oceniać będziemy przede wszystkim kreatywność i pomysłowość oraz
ciekawe nawiązania do tematyki zimowej.
VI. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsze prace
zostaną nagrodzone upominkami książkowymi.
VII. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac na stronie
internetowej i Facebooku Oświęcimskiego Centrum Kultury bez wypłacania
honorariów autorskich.
VIII. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników konkursu:
- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu literackiego na wiersz i powieść
zimową przez Oświęcimskie Centrum Kultury dla celów statutowych,
- zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880
z późn. zm.), wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku
zgłaszanego uczestnika konkursu w formie zdjęcia analogowego
i cyfrowego, nagrania audio, nagrania video, a także użycie wizerunku
na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących zajęcia
feryjne oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl prowadzonej przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, www.odkzasole.pl prowadzonej orzez
Osiedlowy Dom Kultury Zasole oraz na kanale YouTube, Facebooku
i Instagramie OCK i ODK Zasole.
- oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw,
- oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani
o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r.
informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie
Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania
informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania
i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia
sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza
przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu
dla którego zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom
niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz
mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator
Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.

