Regulamin Konkursu
WIANEK NA NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ
§1
Organizatorzy
1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.
2.Współorganizatorem jest Gmina Miasto Sierpc reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sierpc z siedzibą
w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
§2
Przedmiot konkursu
1.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie WIANKA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO.
2.Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego (kwiaty, liście, gałązki, zioła itp.)
dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej.
3.Każdy
wianek
powinien
posiadać
metryczkę
z
danymi
autora
wianka
(imię
i nazwisko; wiek autora lub nazwa grupy bądź nazwisko jej przedstawiciela).
4.Wianki zgodnie z rytuałem Nocy Świętojańskiej popłyną na wodzie (należy uwzględnić materiał
spodu wianka aby mógł swobodnie utrzymać się na powierzchni wody).
§3
Cele konkursu:
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej,
zainteresowanie młodego pokolenia światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
rozwijanie poczucia estetyki
rozwijanie umiejętności manualnych,
integracja społeczeństwa.
§4
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do:
- uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjnych (prace
indywidualne),
- osób indywidualnych powyżej 18 roku życia (prace indywidualne),
- grup zorganizowanych (prace zbiorowe osób fizycznych).
§5
Zasady przyznawania nagród
1.Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace w 3 kategoriach
indywidualnych i jednej kategorii grupowej:
- dzieci w wieku 7-13 lat
- młodzież w wieku 14-18 lat,
- dorośli powyżej 18 lat,
- grupy zorganizowane osób fizycznych w dowolnym wieku
2.
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Organizator przewiduje możliwość wręczenia dodatkowych wyróżnień.
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§6
Termin i warunki uczestnictwa w konkursie
1.Rozstrzygnięcie konkursu: 26 czerwca 2022 r. o godzinie 16.30 w Sali Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu.
2.Aby wziąć udział w konkursie należy:
1)zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia,
2)wykonać pracę zgodną z Regulaminem konkursu,
3)wypełnić formularz zgłoszeniowy dostarczyć w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
dostarczyć pracę konkursową do Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Sierpcu, ul. Piastowska 39, do godziny 15.00
§7
Praca Komisji Konkursowej
1. Członków Komisji Konkursowej oraz Przewodniczącego Komisji powołuje Organizator.
2. Sposób pracy Komisji Konkursowej ustala jej Przewodniczący.
3. Komisja ocenia prace zgodnie z kryteriami oceny.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8
Kryteria oceny prac
Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
1.Zgodność pracy z Regulaminem konkursu,
2.Inwencja twórcza, pomysłowość,
3. Dobór materiałów roślinnych zgodny z Regulaminem konkursu,
4. Walory artystyczne pracy.
§9
Postanowienia końcowe
1.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem całości majątkowych praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
2.Organizator zastrzega sobie prawo do całościowej lub częściowej publikacji prac na następujących polach
eksploatacji:
a)wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej,
b)utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi technikami graficznymi,
c)zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach elektronicznych,
d)publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach zamkniętych i
otwartych,
e)wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych,
informacyjnych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych,
f)wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie,
g)wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych uczestników, zdjęć i nagrań filmowych w celach
informacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników ich
rodzice/prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, zdjęć, nagrań z
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zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
1.Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
2.Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w
ograniczonym zakresie.
3.Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród, na warunkach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1).
4.Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.sierpc.pl oraz www.ckisz.sierpc.pl
5.Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu będą do obioru w sekretariacie CKiSz do dnia
9.07.2018 r. Po tym terminie nagrody wracają do organizatora.
6.Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem
p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody.
Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i ich nie
profiluje, jednakże mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

3

