Regulamin konkursu plastycznego „Idą Święta”
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1. Organizator konkursu
1.1. Organizatorem Konkursu pt. „Idą Święta” zwanego dalej „Konkursem” jest Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze, z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, woj. mazowieckie, NIP 566-10-81-268,
REGON 130451680, zwane dalej „Muzeum”.
2. Cel konkursu
2.1. Celem Konkursu jest przybliżanie i zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycjami Bożego
Narodzenia. Wyrażenie emocji związanych z oczekiwaniem na Świętego Mikołaja. Kształtowanie i rozwijanie
wrażliwości plastycznej. Prezentacja talentów artystycznych.
3. Założenia organizacyjne
3.1. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje pięć grup
wiekowych:
- 3-6 lat
- 7-9 lat
- 10-13 lat
- 14-16 lat
- 17 i więcej lat
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej na choinkę. Prace nadesłane
na Konkurs muszą być pracami własnymi. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową
Wielkość i waga ozdoby musi umożliwić jej zawieszenie.
4.1. Praca ma być wykonana samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem różnych
materiałów.
4.2. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę o wymiarach 6cm x 3cm, która musi zawierać: imię, nazwisko,
wiek autora oraz telefon kontaktowy oraz wypełniony załącznik nr 1.
4.3. Prace należy dostarczyć do Muzeum w terminie do 12.12.2019 roku, do Działu Edukacji, Folwark pokój
nr.14. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Adres placówki podany w 1 punkcie regulaminu.
4.4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Udział w Konkursie jest
bezpłatny
5. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu
5.1. Spośród wszystkich dostarczonych bożonarodzeniowych ozdób, powołana Komisja Konkursowa Muzeum
w drodze debaty i głosowania wybierze najciekawszą pracę w każdej kategorii i tym samym wyłoni zwycięzców
konkursu.
5.2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.12.2019 roku i opublikowane zostanie na stronie Muzeum
(www.muzeumromantyzmu.pl) w zakładce Edukacja.
5.3. Przyznana zostanie jedna nagroda w każdej grupie wiekowej. Nagrody zostaną przyznane 15.12.2019
podczas Rodzinnej Niedzieli. Lista laureatów oraz godzina wręczenia nagród będzie zamieszczone w dniu
13.12.2019. Nagrodą w konkursie w każdej grupie wiekowej jest jednorazowy bezpłatny wstęp na imprezę
niedzielną (Koncert Niedzielny, Rodzinna Niedziela) odbywający się w Muzeum plus słodki poczęstunek.
Bezpłatny wstęp dla zwycięzcy i osoby mu towarzyszącej należy zrealizować do 31.03.2020.
6. Dane Osobowe W związku z ustawą dotyczącą Ochrony Danych Osobowych (tzw. RODO), która weszła w
życie 25 maja 2018 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

6.1 Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06406 Opinogóra Górna
6.2 Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są wyłącznie w oparciu o przepisy prawa oraz na podstawie
dobrowolnych zgód na ich przetwarzanie
6.3 Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
6.4 Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
6.5
Kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych:
e-mail
iod@muzeumromantyzmu.pl,
mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.
6.6 Dane osobowe pozyskiwane są przez Muzeum wyłącznie w celu:
• realizacji Konkursu,
•

wyłonienia Laureatów Konkursu,

•

wydania nagród,

•

podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autorów nagrodzonych konkursowych
prac plastycznych oraz wizerunku (zdjęć zbiorowych z uroczystości podsumowania
konkursu) w prasie lokalnej i na stronie internetowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

•

przesłane prace przechodzą na własność organizatora,

•

organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich,

•

organizator nie zwraca nadesłanych prac

•

zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.

7. Postanowienia końcowe
7.1. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji, Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub rozpisania nowego.
7.2. Wszelkie pytania można kierować do Muzeum na jeden z poniższych sposobów: - pisemnie na adres:
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 06-406 Opinogóra, ul. Z. Krasińskiego 9 - drogą elektroniczną: e-mail
mr@muzeumromantyzmu.pl - telefonicznie: 23 671 70 25.

Załącznik nr 1

Załącznik do Regulaminu Konkursu (wypełniony załącznik proszę dołączyć do pracy konkursowej)

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym „Idą Święta.”,
organizowanym przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2019 roku.
1.

Wyrażam zgodę na udział w ww. Konkursie mojego dziecka/ podopiecznego

……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………..
(wiek, klasa, nazwa szkoły, miejsce zamieszkania-miejscowość)
…………………………………………………………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

1.

Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję.

2.

Zapoznałem /-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu (Postanowienia końcowe) dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie we wskazanym zakresie.

3.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w zakresie określonym zapisami Regulaminu (Postanowienia końcowe).

……………………………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy- rodzica/opiekuna prawnego)

