REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ
CHOINKI MŁODYCH GDAŃSZCZAN
18.10 - 23.11.2021 r.
1. Organizatorem konkursu plastycznego na najładniejszą ozdobę Choinki Młodych Gdańszczan (zwanego dalej
Konkursem) jest Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk, tel. 58 307 31 44, mail:
domsztuki@gak.gda.pl
2. Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Choinki Gdańskiej.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych 5-10 lat 11-14 lat, 15 – 19 lat.
4. Termin nadsyłania/ dostarczania prac: do 19 listopada 2021 r., do godz. 20:00.
5. Cele Konkursu:
a) popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę;
b) stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta;
c) promocja działań plastycznych.
6. Temat prac: bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa
7. Technika wykonania prac: technika dowolna. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do
ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.
8. Adres nadsyłania prac: Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, 80 - 625 Gdańsk
9. Prace można dostarczyć również osobiście od poniedziałku do piątku na wskazany powyżej adres w godzinach
12:00- 20:00.
10. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie
będą oceniane.
11. Nadesłane prace pozostają własnością Gdańskiego Archipelagu Kultury i nie będą zwracane autorom.
12. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo fotografowania nadesłanych prac i wprowadzania fotografii do
obiegu.
13. Warunki uczestnictwa: opatrzenie każdej pracy Metryczką (Załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierającą: imię,
nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko
instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace.
14. W przypadku zgłoszeń indywidualnych niezbędne jest wypełnienie Metryczki, z pominięciem wskazania placówki
rekomendującej pracę.
15. Instruktor (nauczyciel) biorąc udział w Konkursie jako opiekun, akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.
16. Instruktor (nauczyciel) biorąc udział w konkursie jako opiekun, zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
17. W przypadku niepełnoletnich uczestników Metryczkę podpisują ich opiekunowie prawni lub instruktorzy
(nauczyciele) oraz w ich imieniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
18. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
19. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 listopada 2021 przez powołane przez Organizatorów jury.
20. Wręczenie nagród nastąpi 05.12.2021 r. podczas uroczystości zapalenia światełek na Choince Młodych
Gdańszczan na Targu Węglowym lub w razie zaostrzenia obostrzeń sanitarnych- online na stronie internetowej
https://gak.gda.pl/placowki/dom-sztuki/ i profilu Fb/GAK Domu Sztuki.
21. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów oraz instruktorów zbieranych na
metryczkach oraz kontaktowych (w związku z przesłaniem nagrody) jest Gdański Archipelag Kultury z
siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:
daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
c) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego
„Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa” oraz przesłania zwycięzcom nagród.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
22. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
prawem oraz podmiotów, które przetwarzają dane w osobowe w imieniu Administratora podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w związku z ogłoszeniem wyników on-line na stronie
internetowej domsztuki.gak.gda.pl i profilu Fb/GAK Domu Sztuki.
e) Dane osobowe laureatów zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.
f) Dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu realizacji wyżej określonych celów lub do
momentu wycofania zgody.
g) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
h) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

23. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez
Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora
wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla
potrzeb wydarzenia wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach
informacyjnych.
24. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że opiekunowie prawni zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się do
jego przestrzegania.
25. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
26. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

