„MASKOTKA CKW NA 20-LECIE”
KONKURS PLASTYCZNY
Jaki pluszak kojarzy się Wam z Centrum Kultury Wilanów? Jaka maskotka najlepiej do nas pasuje?
Z okazji 20-lecia Centrum Kultury Wilanów zapraszamy dzieci od lat 7, młodzież i dorosłych
do udziału w konkursie plastycznym. Wykonajcie w dowolnej technice na papierze projekt maskotki
CKW. Mile widziane będzie połączenie tradycji z nowoczesnością oraz wkomponowanie w
„pluszową” postać haftu wilanowskiego. Poza tym niech Wasza wyobraźnia nie czuje się niczym
ograniczona.
Jury konkursu wyłoni jeden projekt, na podstawie którego uszyta zostanie maskotka CKW.

Regulamin konkursu „Maskotka CKW na 20-lecie”
§ 1. Cele konkursu
Uczczenie jubileuszu 20-lecia istnienia Centrum Kultury Wilanów.
Wspieranie rozwoju talentu plastycznego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kultywowanie tradycji Wilanowa poprzez promowanie haftu wilanowskiego.
Zachęta do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

§ 2. Organizator konkursu
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa

§ 3. Założenia organizacyjne
Tematem przewodnim konkursu jest graficzne wykonanie projektu maskotki, która będzie się
wpisywać w obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Centrum Kultury Wilanów i promować haft
wilanowski.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy w dowolnej technice plastycznej
w formacie A4, A3 bądź B2.
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Wilanowa, którzy ukończyli 7 lat.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej oraz
wykorzystania zwycięskiej pracy konkursowej jako projektu promującego obchody jubileuszu 20-lecia
istnienia Centrum Kultury Wilanów.
Do każdej pracy należy załączyć kartę zgłoszenia, zgodną z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest zgłaszany przez rodzica/opiekuna
prawnego.
Dodatkowo każdą prace należy opisać w następujący sposób: na odwrotnej stronie wpisać imię
i nazwisko uczestnika.
Prace należy przesłać na adres: Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa albo
dostarczyć na w/w adres, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

§ 4. Kryteria oceny
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Oceniane będą:
1) Zgodność z wytycznymi Organizatora.

2) Walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu
Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 6. Nagrody
Na podstawie zwycięskiego projektu uszyta zostanie maskotka CKW.
Organizator planuje przygotowanie wystawy pokonkursowej najlepszych prac.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród, wyróżnień i dyplomów.

§ 7. Postanowienia końcowe
1) Uczestnicy, którzy wypełnią kartę nieczytelnie lub nie zamieszczą w niej wszystkich
wymaganych informacji nie zostaną dopuszczeni do konkursu.
2) Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega konieczności uzasadniania.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.
Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie
Organizator.

Załącznik do Regulaminu Konkursu
Karta zgłoszenia
KONKURS PLASTYCZNY „MASKOTKA CKW NA 20-LECIE”
Imię i nazwisko:
Wiek:
Tytuł pracy:
Dane kontaktowe:
Nr telefonu:
adres e-mail:
Dodatkowe uwagi:

*OŚWIADCZAM, że zapoznałem(-am) się z i akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego
„MASKOTKA CKW NA 20-LECIE”, organizowanego przez Centrum Kultury Wilanów,
ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa (NIP: 9512096781) oraz że zapoznałem(-am) się i akceptuję zasady
udziału w Konkursie.
………………………………….

…………………………………

(miejscowość, data)

(podpis/ w przypadku osoby
niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)

*WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne:
1) utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie
fotograficznej i filmowej);
2) prezentowanie mojej pracy/pracy mojego dziecka w ramach Konkurs;
3) w przypadku wygranej – wykorzystania mojej pracy/pracy mojego dziecka w jako projektu
promującego obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Centrum Kultury Wilanów
przez Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa (NIP: 9512096781), zgodnie
z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.
Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego
przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, oraz prezentowanych prac,
dokumentujących konkurs oraz, że rozpowszechnianie przez Centrum Kultury Wilanów mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka oraz prezentowanych prac, w formie fotografii i materiału
filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
………………………………….

………………………………

(miejscowość, data)

(podpis/ w przypadku osoby
niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)

*Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1) Informujemy, iż Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ dziecka/ podopiecznego w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 „RODO”, jest
Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3, zwane dalej
„Centrum” lub „administrator”.
2) Z
administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie: 22 651 98 20 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować
się na adres siedziby głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
ido@kulurawilanow.pl
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu, których uczestnikami są wasi podopieczni - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Zgodę możecie w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością wzięcia
udziału w Konkursie;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez administratora (np. dochodzenie należności) - podstawą prawną przetwarzania danych
w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Udostępnione dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora
osobom wykonującym czynności w związku z organizacją Konkursu, w tym pracownikom i
współpracownikom Administratora.
6) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub upływu okresu 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
8) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

