Regulamin konkursu plastycznego pt. „PRZEMOC JEST ZŁA”
Organizator:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Cel konkursu:


Plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła: „PRZEMOC JEST ZŁA”.



Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio
i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli
dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych,
sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych).



Skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły
kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych
i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych.



Wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy:
Uczniowie KLAS 6-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu
chojnickiego.
Warunki konkursu:


Praca konkursowa może zostać wykonana w każdej dowolnej technice plastycznej –
płaskiej bez użycia materiałów sypkich. Nie będą dopuszczone prace wykonane na
szkle, drewnie, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.



Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „PRZEMOC JEST ZŁA”.



Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: A4.



Każdą

nadesłaną

pracę

należy

na

odwrocie

czytelnie

podpisać

podając

ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: Imię i nazwisko, klasę i dane
szkoły.


Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (lub

uczestnika jeśli jest pełnoletni). Prace bez załączonej i podpisanej karty uczestnika
konkursu nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej.


Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem,
odbiegające od tematu lub naruszające zasady etyczne. Udział w konkursie jest
bezpłatny.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 04 listopada 2019 r.
na

adres:

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Chojnicach,

ul. Piłsudskiego 30 89-600 Chojnice z dopiskiem – Konkurs Plastyczny „PRZEMOC
JEST ZŁA”
Nagrody:
Nagrodą w konkursie będzie kalendarz na 2020 r. ze zwycięskimi pracami. Wyniki
konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - http://pcpr.infochojnice.pl/
Uwagi końcowe:
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Chojnicach - http://pcpr.infochojnice.pl/
2. Konkurs jest bezpłatny.
3. Organizatorzy

zobowiązują

się

do

traktowania

nadesłanych

prac

z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć
wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace zbiorowe, zrolowane, nieprawidłowo opisane i
oprawione nie będą oceniane.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach
propagowania konkursu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Załącznik
do Regulaminu konkursu plastycznego
pt. „PRZEMOC JEST ZŁA”

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
Konkurs plastyczny pt. „PRZEMOC JEST ZŁA”
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA

NAZWA I ADRES SZKOŁY

KLASA

DANE RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO (LUB
PEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA)

IMIĘ I NAZWISKO

CZYTELNY PODPIS

1.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego pt. „PRZEMOC JEST ZŁA”,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy z siedzibą w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 w celu uczestnictwa w
konkursie plastycznym pt. „PRZEMOC JEST ZŁA”.

3.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

Na podstawie Rozporządzenie 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w

Chojnicach informuje, że
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30, zwany dalej Administratorem.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chojnicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą
przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.

5.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez
rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej
zawarcie.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do:



żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

…………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
(lub pełnoletniego uczestnika)

