Kutnowski Dom Kultury zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z
terenu powiatu kutnowskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim na opowiadanie ,,PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE''.
Lubicie podróżować? Macie jakiś wymarzony cel podróży? Jeśli tak to zabierajcie się za pisanie
opowiadania w naszym konkursie! Miejsca małych i dużych podróży mogą istnieć naprawdę lub tylko w
Waszych głowach (chociaż jak powiedział kiedyś sam profesor Dumbledore, to że coś dzieje się w głowie,
wcale nie znaczy, że nie dzieje się naprawdę). Pomyślcie, w jaki sposób możecie się tam dostać i jakie
czekają tam przygody! Tylko nie spóźnijcie się na obiad, bo przecież sam Bilbo Baggins powiedział:
,,Przygody! To znaczy: nieprzyjemności, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spóźnić
na obiad”. Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia, a wyniki Konkursu poznacie 15 kwietnia. Wszystkie
informacje są w Regulaminie. Podróżujcie palcem po mapie i gdzie Was oczy poniosą, a może nawet tam,
gdzie rośnie pieprz i zimują raki.
Liczymy na Waszą wyobraźnię i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO , ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE''
1. Cele konkursu:
- rozwijanie twórczych uzdolnień, zaproponowanie ciekawej i twórczej formy spędzania wolnego czasu,
propagowanie czytelnictwa, dbałość o rozwój zasobu słownictwa, umożliwienie zaprezentowania
swojego talentu.
2. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs jest organizowany
w ramach PROJEKTU PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
3. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
 Uczniowie klas IV - V
 Uczniowie klas VI - VIII
4. Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie napisać opowiadanie, które jest literacką
interpretacją hasła ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”, czyli może opowiadać o zwykłej wycieczce, ale też o
całkiem niezwykłej wyprawie. Opowiadanie ma mieć maksymalną długość 3 stron A 4 (wydruk
komputerowy, czcionka Times New Roman 12). Do opowiadania należy dołączyć podstawowe dane
– imię i nazwisko autora, klasę i dane nauczyciela/opiekuna oraz bezwzględnie formularz RODO
wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego (załączony do regulaminu).
5. Prace będą oceniane ze względu na:
- zgodność z tematem konkursu, oryginalność pomysłu, dobór słów, ogólne wrażenie.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
7. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (o przyjęciu pracy nie decyduję data stempla
pocztowego)od dnia 1 marca do 5 kwietnia 2019 r. do sekretariatu Kutnowskiego Domu Kultury.
8. Laureaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie. Komunikat
zostanie także zamieszczony na stronie organizatora.

Klauzula Informacyjna
W związku z realizacją wymogów §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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie 99-302 przy
Żółkiewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
inspektorem
danych
osobowych
u
Administratora
jest
pani
Izabela
Sikorska,
e-mail: rodokdk@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6
ust 1 pkt a, lub
b) w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej
zawarciem.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych
b) osoby i podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uśnięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana
dane
osobowe
nie
podlegają
zautomatyzowanemu
podejmowaniu
decyzji,
w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa;
• trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Panią zgody lub
ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych
czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – wykorzystanie danych dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji
KONKURSU LITERACKIEGO ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”?
 TAK

 NIE
……………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

