Kutnowski Dom Kultury
Zaprasza uczniów szkół podstawowych

„KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”
Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci,
- popularyzowanie twórczości dziecięcej,
- edukacja florystyczna,
- przybliżenie wiedzy z hortiterapii, czyli terapeutycznego oddziaływania roślin na człowieka
- ciekawy i oryginalny sposób na uczczenie Dnia Matki

Organizator konkursu
Kutnowski Dom Kultury
Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach wiekowych:
 szkoły podstawowe klasy 0-III
 szkoły podstawowe klasy IV-V
 szkoły podstawowe klasy VI-VIII
Tematem konkursu jest przedstawienie w ciekawej formie plastycznej bukietu, kwiatów w wazonie
czy koszu, które autor pracy dedykuje swojej Mamie!
Charakterystyka prac konkursowych
1. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie
2. Format pracy A4 lub A3, większe nie będą brane pod uwagę w czasie oceny jury
3. Dowolna technika płaska (kredki, farby, pastele, collage). Prace trójwymiarowe, wypukłe nie
będą brane pod uwagę w ocenie.
4. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę
5. Każda z prac powinna posiadać metryczkę, zawierającą:
 imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek;
 nazwę oraz adres przedszkola, szkoły, klasę (jeśli praca zgłaszana jest przez placówkę)
 imię i nazwisko nauczyciela/ rodzica, numer telefonu lub e-mail
 wypełniona i dołączona zgoda rodzica/opiekuna prawnego – wykorzystanie danych
dziecka ( w załączeniu na końcu regulaminu)

Nauczyciel/Rodzic wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka oraz
ekspozycję prac.
Wszystkie prace traktowane będą z należytą starannością, jednak organizator nie bierze na
siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginiecie w transporcie pocztowym.
Prace należy dostarczyć do Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie, ul. Żółkiewskiego 4; 99-302
Kutno, do sekretariatu - w godzinach pracy KDK .
Ocena prac.
1 Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematyką konkursu
 oryginalność pomysłu

2
3

 ciekawa technika
 estetyka wykonania pracy.
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, powołaną przez
organizatora konkursu.
Decyzja komisji ma charakter ostateczny.

Nagrody i ekspozycja prac.
1 Główną nagrodą w konkursie są warsztaty florystyczne. Laureaci konkursu wraz ze swoimi
mamami, będą tworzyć kompozycje z kwiatów żywych i innych roślin ozdobnych, pod
kierunkiem florysty. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy zabierają wykonane przez siebie
prace do domu.
2 Nagrodzone prace plastyczne będą zaprezentowane w holu Kutnowskiego Domu Kultury .
Harmonogram konkursu
1 Termin składania prac upływa z dniem 26.04.2019r
2 Ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów nastąpi do dnia – 7.05.201r .;
dokładną informację umieścimy na stronie internetowej organizatora. Laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie – indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły czy placówki.
Laureaci są zobowiązani do potwierdzenia udziału w finałowych warsztatach
3 18.05.2018r. (sobota)w godz.11.00-13.00 – odbędą się warsztaty florystyczne dla laureatów i
ich mam oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.
4 Organizator nie odsyła prac – istnieje możliwość ich odbioru po zakończeniu wystawy. Prace
nieodebrane przechodzą na własność organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników
i otwarcia wystawy pokonkursowej.

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 RECYTATORSKIEGO POLSCY POECI DLA DZIECI?
 TAK

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

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. 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,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska,
e-mail: rodokdk@gmail.com
3. 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.
4. 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),
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
6. 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.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
8. 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.
9. 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.

