REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„DYNIOWY ZAWRÓT GŁOWY”
§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Dyniowy zawrót głowy” jest Starostwo Powiatowe w Choszcznie (Powiat
Choszczeński).

§ 2 Warunki uczestnictwa i rozstrzygnięcie konkursu
1. Kategorie konkursowe:
a) zgłoszenia indywidualne


do 10 lat,

 od 10 do 16 lat;
b) zgłoszenia rodzinne - w tym min. 1 dziecko.

2. Wymogi konkursowe:
a) Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przestrzennej, której głównym materiałem będzie
dynia.
b) Prace muszą być wykonane wyłącznie przy użyciu materiałów, które nie stanowią gotowych części
zabawek.
c) Zdjęcia pracy (maks. 5 zdjęć, różnych ujęć) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
30.11.2021 r. na adres: promocja@powiatchoszczno.pl. W tytule e-maila należy wpisać: Dyniowy
zawrót głowy.
d) Wraz ze zdjęciami należy przesłać w drodze e-mail skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.
Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.powiatchoszczno.pl .
e) Niedopuszczalne jest złożenie pracy bezpośrednio w siedzibie Organizatora.
f) Udział w konkursie jest bezpłatny.
g) W ramach konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w tylko jednej kategorii
(indywidualnie lub rodzinnie).
h) Najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r. komisja konkursowa dokona oceny prac na podstawie
nadesłanych zdjęć. Oceniane będą m.in. oryginalność wykorzystania dyni, jako tworzywa
plastycznego, pomysłowość aranżacji, ogólny wyraz artystyczny.
i) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r. na stronach
internetowych
Powiatu
Choszczeńskiego
www.powiatchoszczno.pl
oraz
na
facebook.com/powiatchoszczenskipl .
j) Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

§3 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu jest
Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, NIP: 5941604431, REGON:
210467244.

2. W Starostwo Powiatowym w Choszcznie został powołany Inspektor ochrony danych zgodnie z
postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod.choszczno@barwina.eu, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników konkursu oraz
przeprowadzenia konkursu.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji konkursu zgodnie z zasadami ogólnego
rozporządzenia RODO.

5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie
informował o podmiocie przetwarzającym.

6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego oraz do
organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu i archiwizacji lub do
czasu cofnięcia udzielonej zgody.

8. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych poprzez przesłanie wniosku w
formie elektronicznej na adres: kancelaria@powiatchoszczno.pl, a także prawo do żądania ich
usunięcia (w zakresie zgodnym z prawem).

9. Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 4 Prawa autorskie
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne publikowanie
przez Organizatorów fotografii prezentujących zgłoszone prace.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane prace, nienaruszające praw, w tym
praw autorskich osób trzecich. W razie gdyby Organizator poniósł szkodę związaną z roszczeniami osób
trzecich w związku z nadesłanymi pracami, uczestnik konkursu zobowiązuje się pokryć w/w szkodę w
całości.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Materiały reklamowo-promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego kontaktu z uczestnikami konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób
trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych).
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji
wydarzenia. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.
5. Informacji dodatkowych o konkursie udziela Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu, tel. 95 748 89
32, promocja@powiatchoszczno.pl.
6. Wszelkie spory związane z konkursem, których dotyczy niniejszy regulamin, rozpoznawane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

