Regulamin konkursu
Konkurs na maskotkę Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu
1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą: ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, numer telefonu:
16 - 670-20-03 e-mail: mdk@um.przemysl.pl
2. Cele konkursu:
Podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia działalności placówek kulturalno-oświatowych w
upowszechnianiu kultury, a w szczególności rozwijaniu twórczości dzieci i młodzieży.
4. Termin składania prac:

a) Pracę można składać osobiście lub nadsyłać do 28 czerwca 2019
b) Decyduje data wpływu pracy do placówki
c) Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia poczty/kuriera.
5. Warunki uczestnictwa

a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego w
wieku od 6 do 18 lat.
b) Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki odwołującej się do działalności
Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
c) Rozmiary prac są dowolne i techniki wykonania prac – dowolne.
d) Projekt może być opracowany również tylko graficznie, np.: w postaci rysunku, bądź
wydruku pliku graficznego.
e) W procesie przygotowania prac na konkurs zaleca się odwiedzenie strony internetowej Organizatora,
zawierającej informacje o działalności MDK: www.mdkprzemysl.pl

f) Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
g) Projekty muszą być pracami autorskimi.
h) Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
6. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Gotowe prace prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres: Młodzieżowy Dom
Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl
b) Do projektu należy obowiązkowo dołączyć:
▪ wypełniony formularz zgłoszeniowy
▪ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku
osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny
▪ oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
c) Złożenie w/w oświadczeń następuje w formie pisemnej.
d) Organizatorzy proszą o zamieszczenie na odwrocie pracy następujących danych według
wzoru: nazwisko i imię, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwa szkoły, do której
uczęszcza wykonawca.
e) Uczestnik konkursu akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
następuje w celu przeprowadzenia konkursu i jest niezbędne do zrealizowania umowy.
Niepodanie danych wymienionych w formularzu zgłoszenia uniemożliwi udział w
konkursie. Karty zgłoszenia zawierające dane osobowe przetwarzane są do momentu
zakończenia konkursu, protokoły konkursu przechowywane są przez okres pięciu lat. Imię i
nazwisko uczestnika, zdjęcia, filmy zawierające wizerunki uczestników zarejestrowane w

trakcie konkursu oraz imię i nazwisko zgłaszającego opiekuna mogą zostać opublikowane
na stronie internetowej MDK oraz w mediach. Informujemy, że administratorem podanych
danych osobowych jest Organizator konkursu wymieniony w par. 1 ust. 1.. Rodzic lub
opiekun prawny dziecka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
wniesienia skargi do organu
nadzorczego, oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podane dane
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Informacje dodatkowe

a) W konkursie może wygrać tylko jeden projekt.
b) Projekty niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.
c) W przypadku stwierdzenia braków niezbędnych oświadczeń praca konkursowa nie podlega
ocenie.
d) Prace konkursowe stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane do celów
promocyjnych.
e) Biorąc udział w konkursie autor zrzeka się praw autorskich do swojego dzieła, które zostają
przekazane na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
8. Ocena i nagrody

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organizator przewiduje dla zwycięzcy nagrodę - rzeczową.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I-go miejsca w konkursie.
Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury.
Wręczenie nagród nastąpi na początku roku szkolnego 2019/20
Laureata powiadomimy o przyznaniu nagrody telefonicznie lub emailowo.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.mdkprzemysl.pl.

g) Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.
h) Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.
9. Uwagi końcowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.
b) Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej
Organizatora.
c) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzyga organizator.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości
zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.
e) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu
ponosi uczestnik konkursu.
f) Prace nie są zwracane uczestnikom przez organizatora. Będzie możliwość osobistego
odbioru pracy po ogłoszeniu wyników w terminie do 5 lipca 2019 do godz. 15:00. Po tym
terminie zwrot pracy nie będzie możliwy.

KARTA ZGŁOSZENIA
na konkurs „Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu”

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………….
Adres email: ………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………
/tylko w przypadku osoby niepełnoletniej/

Opis zgłoszonej pracy: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na projekt maskotki
Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu, zorganizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl oraz że
akceptuję jego treść.

………………………………………..
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/prawnego opiekuna

ZGODA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na udział: /imię i nazwisko uczestnika/:
…………………………………………………..
w konkursie: „Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika, adres
zamieszkania, wiek, dane szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego, w
przypadku osoby niepełnoletniej, w zakresie organizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika /na stronie internetowej
www.mdkprzemysl.pl, profilu placówki w portalach społecznościowych oraz w prasie/ w
celu promocji konkursu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie uczestnictwa w konkursie
,, Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w
Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 tel: 16-670-20-03 mail: mdk@um.przemysl.pl

•

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl, e-mail;
iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799

•

Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: uczestnictwa w
konkursie ,, Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu”.

•

Dane Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania
i przechowywania dokumentacji do 1 miesiąca od momentu zakończenia konkursu.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, do przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
i prawo do cofnięcia zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez
administratora
może
skutkować
brakiem
możliwości
uczestnictwa
w konkursie.

•

•
•

………………………………………..
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich
na potrzeby konkursu : „Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu”
organizowanego
przez Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do materiałów przesyłanych
na konkurs: „Maskotka Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu” organizowany przez Młodzieżowy
Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl.
Oświadczam, że materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W
przypadku wykorzystania przez MDK w Przemyślu mojej pracy zrzekam się wynagrodzenia. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przekazanie MDK w Przemyślu praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do
utworu w zakresie:
•

utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu

•

wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

•

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu,
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową,
odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań,
wykorzystywanie fragmentów na wszystkich polach eksploatacji,

•

nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

•

oraz prawa pokrewne w tym między innymi prawo do ujawnienia nazwiska Autora w sposób
zwyczajowo przyjęty,

Oświadczam, że:
•

utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby
spowodować odpowiedzialność MDK w Przemyślu;

•

utwór nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym
miejscu;

•

prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem

•

MDK w Przemyślu ma prawo do dokonania w utworze koniecznych zmian, wynikających z
opracowania graficznego.

………….……………………………….
Podpis i data

(oświadczenie podpisuje w imieniu osoby nieletniej jej opiekun ustawowy lub prawny)

