
REGULAMIN XXXV PRZEGLĄDU PLASTYKI REGULAMIN XXXV PRZEGLĄDU PLASTYKI 

„„PONIDZIE 2020”PONIDZIE 2020”

1. Organizatorem XXXV Przeglądu Plastyki „Ponidzie 2020” jest Buskie Samorządowe 

Centrum Kultury w Busku – Zdroju.

2. W przeglądzie mogą brać udział wszyscy twórcy z regionu Ponidzia.

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Przegląd obejmuje następujące rodzaje twórczości:

- malarstwo, grafika, rysunek,

- rzeźba, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne,

- tkanina artystyczna, kolaż.

5. Każdy uczestnik winien doręczyć 2 do 4 prac wraz z metryczką do dnia16.10.2020 r. na

adres:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Al. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój,

     pokój 302 

     tel.(41) 370 54 27 w godz. 8.00 – 15.00 z wyjątkiem sobót i niedziel. 

6. Prace winny być opatrzone metryką umieszczoną w pracy na odwrocie (imię 

i nazwisko, adres, tytuł pracy), oraz wyceną (za zgodą autora). Dostarczenie prac wraz z 

metryką jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu i stosowania się do 

zasad w nim zawartych.

7. Otwarcie wystawy odbędzie się 20 listopada 2020 r. w Buskim Samorządowym Centrum

Kultury.

8. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie zdjęć prac

zgłoszonych do przeglądu w obszarach eksploatacji wskazanych w art.50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 r. nr 24 poz.83), 

a  w  szczególności:  do  utrwalania  i  zwielokrotniania  prac,  w  tym  techniką  drukarską,

reprograficzną,  zapisu  cyfrowego,obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których

prace utrwalono; publiczne wystawienie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie

prac zgłoszonych na przegląd  w taki sposób, aby mieć do nich dostęp w miejscu i 

w czasie wybranym przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

9. Buskie Samorządowe Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych



prac w mediach elektronicznych na czas nieokreślony.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi metryczka (załącznik Nr 1),

Dodatkowych informacji udziela:

kurator wystawy: 608 013 753

koordynator Przeglądu: tel. 728 397 417



                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1Załącznik Nr 1

METRYCZKAMETRYCZKA

XXXV PRZEGLĄD PLASTYKI XXXV PRZEGLĄD PLASTYKI 

„„PONIDZIE 2020”PONIDZIE 2020”

Imię i nazwisko……………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………… .

Telefon, e mail…………………………………………………….

WYKAZ PRAC:

Lp. TYTUŁ PRACY TECHNIKA  

I WYMIARY PRACY

DATA POWSTANIA        CENA

    

*Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w katalogu wystawy.

*Oświadczam,że zapoznałam/łem się z postanowieniami Regulaminu i akceptuję jego warunki.

*Oświadczam, ze wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej BSCK 

w katalogu wystawy w celu i zakresie realizacji Przeglądu.

                                                                                          Podpis artysty, Data



…………………………………………………………………………..

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Buskie  Samorządowe  Centrum

Kultury,28–100 Busko–Zdrój, Al. Mickiewicza 22

2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@marwikpoland.pl

3.Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia

konkursu.

4.Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  konieczne  do  realizacji  celów,  do  jakich

zostały zebrane.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

wyżej określonych celów.

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


