Regulamin Konkursu Literacko-Plastycznego
„Piszemy listy do św. Mikołaja”
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz uczniowie klas I-III szkół
podstawowych.
3. Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie: pierwsza - dzieci w wieku przedszkolnym, druga - uczniowie klas IIII szkół podstawowych.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie listu do św. Mikołaja. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą
wykonać rysunek w dowolnej technice. Z kolei uczniowie klas I-III szkół podstawowych proszone są o napisanie
listu.
5. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 1 grudnia 2020 roku, o godz.15.00.
6. Prace należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury osobiście lub pocztą na adres al. Lotników
Polskich 24, 21-040 Świdnik, z dopiskiem konkurs „Piszemy listy do św. Mikołaja” (decydująca jest data wpływu
pracy do sekretariatu MOK). Każda praca musi zawierać również kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie
www.swidnik.pl).
7. Praca konkursowa musi być własnoręcznie wykonana przez Uczestnika. Uczestnik musi mieć pełne prawa
własnościowe i majątkowe do złożonej i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i
pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w
przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego
tytułu.
8. Każdy z autorów może dostarczyć jedną pracę.
9. Prace konkursowe nie będą zwracane. Z chwilą złożenia pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne jej
wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, w ramach działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku,
zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83
z późn. zm.).
10.Nagrody otrzymają po trzy prace w każdej kategorii, wybrane przez jury konkursowe. Organizator zastrzega sobie
prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla uczestników konkursu.
11.Decyzje jury są ostateczne.
12.Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
13.Biorąc pod uwagę charakter Konkursu i jego przedmiot oraz mając na względzie, iż jednorazowa wartość nagród
nie przekracza kwoty 2000 zł, Organizator korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
14.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 04.12.2020 r. na portalu www.swidnik.pl. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu.
15.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową lub telefoniczną. Przesłane prace oraz
wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.swidnik.pl, www.glosswidnika.pl oraz w tygodniku
„Głos Świdnika”.
16.Laureaci zostaną poinformowani o czasie i miejscu odebrania nagrody.
17.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
18.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
Organizatora konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
19.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
20.Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Konkursu Literacko-Plastycznego
„Piszemy listy do św. Mikołaja”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040
Świdnik.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.
3. Dane osobowe podane w karcie lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac w mediach elektronicznych,
w szczególności na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych, w prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie,
opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz Portal Facebook.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy;
7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie
jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania
Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

