
Regulamin
KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO – ROBOT”

z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema 

Niniejszy regulamin stanowi umowę uczestnictwa, której stronami jest Organizator oraz Uczestnik
lub jego przedstawiciel ustawowy. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki i zawarcie umowy.

 
ORGANIZATOR: 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - Klub „Pod Skałką” ul. Dąbrowskiego 17               
tel. kontaktowy 32/660 01 46 

TERMIN: 
• prace należy dostarczyć osobiście do 20 października 2021 r., Klub MCKiS „Pod Skałką” 

Jaworzno, ul. Dąbrowskiego 17 wraz z wypełnionym  oświadczeniem /zał. nr 1/
• ogłoszenie wyników 28 października 2021 r.

CELE KONKURSU:
• upamiętnienie ROKU STANISŁAWA LEMA 
• zainspirowanie dzieci do ponownego i kreatywnego wykorzystania surowców wtórnych 
• doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych
• stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji dokonań twórczych

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
• konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych
• kategorie wiekowe: dzieci z klas I – III, dzieci i młodzież z klas IV - VIII
• wykonanie jednej pracy wg własnej koncepcji 
• technika: praca przestrzenna 20 x 30 cm przedstawiająca robota, wykonana z materiałów 

ekologicznych i recyklingowych (papier, plastik, aluminium itp.)
• na pracy należy umieścić kartę informacyjną /zał. nr 2/
• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
• organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe
• prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Klubie MCKiS „Pod Skałką”
• zgoda stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

KRYTERIA OCENY:
• pomysłowość  
• oryginalność
• estetyka
• samodzielność

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• regulamin wraz załącznikami dostępny na stronie www.mcki.jaw.pl
• w przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
• ostateczna interpretacja konkursu należy do organizatora
• informacja o laureatach konkursu będzie umieszczona na stronie www.mckis.jaw.pl

http://www.mcki.jaw.pl/
http://www.mckis.jaw.pl/


Ochrona danych osobowych
1. Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 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,
dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą
w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS) 
b) MCKiS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
c) dane osobowe zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane w celu prawidłowej
organizacji  konkursu  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie  MCKiS  i  realizacji  umowy  na
podstawie  art.  6.  Ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia  2016/679,  tj.  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, dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, czyli na podstawie zgody; 
d) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym
usługi,  które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności do czasu upływu okresu: 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, 
w którym zostały uzyskane;  obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych 
(w  przypadku  odbioru  nagrody  o  wartości  wymagającej  dokumentacji  skarbowej);  10  lat  po
zakończeniu roku, w którym dokonano uwiecznienia wizerunku 
f) posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 
Rozporządzenia 2016/679;

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 
2016/679; 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie 
art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

              w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny 

             z obowiązującym prawem;
 g) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 

• prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679; 
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia

2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b Rozporządzenia 2016/679, a dane nie będą przetwarzane 

              w sposób zautomatyzowany. 
h) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zawarcia umowy i wzięcia udziału w konkursie, udzielenie zgody jest dobrowolne;
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają
się  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


