Konkurs plastyczny na „Palmę Wielkanocną”
Regulamin
Organizator: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju
Cel Konkursu:
Kształtowanie wśród mieszkańców emocjonalnego stosunku do sztuki ludowej.
Kultywowanie i zachowanie od zapomnienia dawnych zwyczajów, tradycji i ludowej plastyki
obrzędowej.
Wymogi pracy konkursowej:
Konkursowa Palma Wielkanocna powinna mieć w swoim składzie gałązki wierzbowe (bazie),
kwiaty suszone lub bibułkowe. Nie będą brane pod uwagę Palmy zawierające elementy
z plastiku lub inne sztuczne ozdoby.
Do każdej Palmy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń będącą załącznikiem do
niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu:
W konkursie mogą brać udział: młodzież szkół podstawowych, średnich, świetlice wiejskie
i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój.
Termin Konkursu:
Prace przyjmujemy w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, 28 00 Busko - Zdrój, Al.
Mickiewicza 22, pokój 104 od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 15.00.
Termin przyjmowania prac upływa z dniem 22. marca 2022 r.
Ocena i nagrody:
 Dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszeń jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
i stosowania się do zasad w nim zawartych.
 Oceny prezentacji dokona Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów.
 Ocena prac Komisji konkursowej jest ostateczna.
 Wszyscy uczestnicy uzyskują dyplom udziału, a najlepsi wykonawcy otrzymają
nagrody.
 Koszty delegacji i przyjazdu pokrywają instytucje delegujące.
 Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystywanie prac
zgłoszonych do Konkursu w obszarach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 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 Konkurs w taki sposób, aby mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie wybranym przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury.
 Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac w mediach
elektronicznych na czas nieokreślony.
 Organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac
w związku z wystawą.








Organizator zastrzega sobie prawo do promocji konkursu plastycznego poprzez
umieszczenie wizerunku uczestników konkursu na stronie www i portalu Facebook.
Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac.
Zwrot prac nastąpi po ekspozycji wystawy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Udział w Konkursie stanowi wyrażenie zgody na warunki określone przez
Organizatora wystawy.
Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i wyeksponowane podczas wystawy
pokonkursowej, którą Organizator przewiduje zorganizować od 01 kwietnia 2022 r.
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.
Dyrektor
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 Busko-Zdrój,
al. Mickiewicza 22, zwanym dalej Buskie Samorządowe Centrum Kultury;tel. 41 370 54 05, e-mail:
sekretariat@bsck.busko.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail:
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Pani /Pana/dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki: Buskie Samorządowe
Centrum Kultury i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Wizerunek Pani/Pana/dziecka może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach
społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom które posiadają dostęp do danych w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy
czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku
z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym;
6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych
i promocji, lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami
prawa
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce
(Administratorowi danych ) publikację wizerunku Pani/Pana/dziecka w celach informacji i promocji.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
* Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania
z portalu Facebook

