REGULAMIN KONKURSU AMATORSKICH PRAC
RĘKODZIELNICZYCH

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Amatorskich Prac Rękodzielniczych, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce,
zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się w ramach „Chorkowieckiego
Festiwalu Rękodzieła” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2. Cele Konkursu:
a) promowanie tradycyjnych i nowatorskich technik rękodzielniczych;
b) promowanie tradycji rękodzielniczych regionu;
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Przedmiotem Konkursu są prace rękodzielnicze wykonane w technikach
mieszczących się w jednej z trzech kategorii:
a) haft, koronka, robótki szydełkowe;
b) wikliniarstwo, ceramika, decoupage;
c) inna forma rękodzielnicza (technika dowolna).
4. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora oraz w innych kanałach
promocji przewidzianych dla realizacji zadania „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła”.
Uczestnicy i przyjmowanie prac
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Gminy
Chorkówka.
2. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów, w szczególności do uczestników
warsztatów realizowanych w ramach „Chorkowieckiego Festiwalu Rzemiosła”.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są instruktorzy, którzy prowadzili warsztaty
w ramach „Chorkowieckiego Festiwalu Rzemiosła”, chyba, że zgłoszone przez nich
prace reprezentują inną technikę niż technika ich specjalizacji.
4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace wykonane
samodzielnie.
5. Konkurs będzie rozstrzygany w czterech kategoriach wiekowych:
a) dzieci do 12 lat;
b) młodzież 13-18 lat;
c) dorośli 19-59 lat;
d) seniorzy 60+.
6. Prace należy złożyć w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Chorkówce do 27.10.2021 r.
7. Prace należy złożyć wraz z formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.

Jury i nagrody
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu.
4. Jury wyłoni zwycięzców i przyzna wyróżnienia w terminie do 31.10.2021 r. Jury
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród względem kategorii konkursowych,
oraz do przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.
5. Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone upominkami Gminnego Centrum
Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce i zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej (stacjonarnie, w siedzibie Gminnego Centrum Czytelnictwa i Sportu
w Chorkówce oraz online.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk
laureatów konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych
Organizatora, a także w prasie, mediach, mediach społecznościowych i w Internecie.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród.
ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w tym
ich udostępnienie na fanpage’u Organizatora, dla potrzeb związanych z realizacją
konkursu oraz jego promocją.
2. Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
13 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 (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
a) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Chorkówce reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Chorkówce 175,
kontakt do Administratora: tel. (13) 43-869-57,
e-mail: centrumkultury@chorkowka.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Chorkówce 175, email: iod@chorkowka.pl.
b) Administrator przetwarza Państwa dane do celów przeprowadzenia konkursu oraz
w celach promująco-informacyjnych działania Organizatora.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (udział
w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6
ust. 1 lit. a RODO),
d) Państwa dane mogą być zmieszczone w lokalnej prasie, m.in. Głos Chorkówki,
internecie tj. stronie internetowej Organizatora, stronie Gminy Chorkówka, fanpage’u
Organizatora oraz Gminy Chorkówka.
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami
danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na

f)

g)

h)

i)
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podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
W przypadku zmieszczenia danych na fanpage portalu Facebook mogą one trafić poza
Europejski Obszar Gospodarczy (tj. do państw trzecich). Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tj. bezterminowo lub do
momentu wycofania udzielonej zgody.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą
przesłanki do tych uprawnień, a także przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu należy skontaktować
się z pracownikiem Organizatora lub Inspektorem Ochrony Danych).
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Przystąpienie do konkursu ma charakter dobrowolny, tym samym istnieje
dobrowolność podania danych osobowych. Jednakże nie podanie danych skutkuje
brakiem możliwości brania udziału w konkursie.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
www.centrumkultury.chorkowka.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników
Konkursu.

