Regulamin konkursu pn. „EKO - ZABAWKA”
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§ 1 DEFINICJE
„Organizator” – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy Pl. H. Pobożnego 6, zwany dalej
„GOKiS”.
„Konkurs” – konkurs rodzinny pn. „EKO - ZABAWKA” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
„Uczestnicy” – rodziny mieszkające na terenie gminy Legnickie Pole (dziecko/dzieci wraz z rodzicem/rodzicami lub
opiekunem/opiekunami prawnymi).
„Laureaci” – Uczestnicy Konkursu, którzy zajęli I miejsce.
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
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§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu „EKO - ZABAWKA” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS
lub Organizator) z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu.
Regulamin określa zasady udziału w konkursie pn. „EKO -ZABAWKA”, którego przedmiotem jest zaprojektowanie
i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych (np. pojemników po jogurtach, plastikowych
butelek, tekturowych kartonów, korków, puszek, makulatury, szmatek, itp.), bezpiecznej dla użytkownika.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną „EKO-ZABAWKĘ”.
Konkurs przeznaczony jest dla rodzin mieszkających w gminie Legnickie Pole.
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Konkurs prowadzony będzie w dniach:
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22.04.2021 r. - 04.05.2021 r. – dostarczenie prac do biura Organizatora,



05.05.2021 r. - 10.05.2021 r. – głosowanie na portalu Facebook.



11.05.2021 r. – ocena prac przez jury.

Wyrażając zgodę na udział dzieci w Konkursie, w sposób przewidziany Regulaminem, przedstawiciele ustawowi
niepełnoletnich uczestników (w tym rodzice i opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu.
§ 2 CELE KONKURSU
Pogłębienie wiedzy Uczestników na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych.
Rozbudzanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
§ 3 ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a) Uczestnicy konkursu dostarczają pracę konkursowe do biura Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim, Plac
Henryka Pobożnego 6, do dnia 04.05.2021 r. do godziny 15.00,
b) tematyka pracy konkursowej musi nawiązywać do hasła konkursu,
c) przedmiotem prac konkursowych jest własnoręczne wykonanie bezpiecznej zabawki z materiałów ekologicznych lub
surowców wtórnych,
d) praca konkursowa musi być opisana (dołączona kartka) i zawierać dane: imię, nazwisko, wiek oraz telefon do
rodzica/opiekuna.
Prace konkursowe zostaną ocenione przez: głosowanie na portalu Facebook oraz jury na podstawie następujących
kryteriów:
a) wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
b) inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
c) użyteczność zabawki.
§ 4 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU W DWÓCH ETAPACH
Etap I:
a) fotografie zgłoszonych EKO – ZABAWEK umieszczone zostaną na fanpage GOKiS w Legnickim Polu, oraz poddane
głosowaniu internautów,
b) czas trwania głosowania: od dnia 05.05.2021 r. - 10.05.2021 r., do godziny 12.00,
c) zwycięzcą jest Uczestnik, którego zdjęcie EKO - ZABAWKI otrzyma największa liczbę reakcji (polubień),
d) ogłoszenie zwycięzcy konkursu Etapu I nastąpi w dniu 11.05.2021 r. na fanpage GOKiS oraz stronie internetowej
www.gokis-legnickiepole.pl,
e) w głosowaniu może wziąć udział każdy posiadający konto na Facebook’u,
f) Uczestnik, którego EKO – ZABAWKA otrzyma największą ilość reakcji otrzyma nagrodę główną – hulajnogę.
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Etap II:
a) zgłoszone przez Uczestników prace spełniające wymogi niniejszego konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez
organizatora, tj. pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wg zasad określonych w § 3 pkt
2.
b) nagrodzona zostanie 1 EKO – ZABAWKA z największa ilością punktów przyznanych przez organizatora.
c) ogłoszenie wyników konkursu Etapu II nastąpi w dniu: 12.05.2021 r. na fanpage GOKiS oraz stronie internetowej
www.gokis-legnickiepole.pl,
d) Uczestnik, którego EKO – ZABAWKA otrzyma największą ilość punktów otrzyma nagrodę główną – hulajnogę.
e) Zwycięska EKO –ZABAWKA z I etapu nie podlega ocenie w etapie II.
§ 5 NAGRODY
Fundatorem oraz organem przekazującym nagrody jest Organizator.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w postaci hulajnogi dla laureatów I miejsc Etapu I i Etapu II.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§ 6 KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:





Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy Pl. Henryka Pobożnego 6,
59-241 Legnickie Pole,
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie:



Art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe,
Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego zostały podane.
Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz 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,
Każdy
ma
prawo
wniesienia
skargi
do
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul.
Stawki
2,
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 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.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu pn. „EKO – ZABAWKA”.
Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu znajdują się na stronie: www.gokis-legnickiepole.pl.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 76 8582827.
Organizator może wykorzystać przesłane materiały w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

