Regulamin konkursu plastycznego „Barlineckie
anioły”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Barlineckie anioły”.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne, ul. Niepodległości 17, 74-320 Barlinek
3. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2021 i zakończy 30 grudnia 2021
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski i jest nieodpłatny
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w konkursie swojego opiekuna
prawnego, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani członkowie ich
rodzin. Przez członków rodzin rozumie się rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
konkursu określone w regulaminie

§2
Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
- wykonać anioła w dowolnej technice plastycznej (malarstwo i rysunek, rzeźba, ceramika,
technika dowolna)
- jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
- konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
1) dzieci
2) młodzież
3) osoby dorosłe
2. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, technika
wykonania, tytuł pracy
3. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
4. Prace zgłoszone do Konkursu będą zwracane autorom.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w terminie od 22 listopada 2021 do 30 grudnia 2021 r. w
Muzeum Regionalnym, ul. Niepodległości 17, 74-320 Barlinek
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2022r.
2. Wręczenie nagród oraz prezentacja prac laureatów, odbędzie się w Muzeum
Regionalnym. O terminie Organizator poinformuje na początku 2022 r.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

§7
Dane osobowe
Na podstawie 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 (ogólnie rozporządzenie
o ochronie danych ), zwane RODO, przyjmuje do wiadomości iż:
1. Administratorem Państwa danych jest Barlinecki Ośrodek Kultury o danych
kontaktowych (adres do korespondencji): Centrum Informacji Turystycznej ul.
Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek tel. 95 746 28 74 e-mail:iod@bok.barlinek.pl
2. Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu, będą przetwarzane w celach związanych z realizacja
konkursu, przyznaniem i odbiorem nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia
udziału w konkursie.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
5. Dane podaję dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem
podanym powyżej.
6. Wyrażona zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.
7. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy i jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji danych w razie potrzeby.

