
KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY DOM”

Celem Konkursu jest:

-   kształtowanie poczucia piękna, estetyki oraz wyobraźni i wrażliwości artystycznej

-   promowanie twórczości i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży

                                                

                                                                                              

                                                                     Regulamin: 

1. Konkursu będzie obejmował prace plastyczne na temat: "Mój wymarzony dom”.

2. Organizator: NEODOM sp. z o.o., we współpracy z Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3).

Jeśli jesteś dorosły, jednak wciąż czujesz się dzieckiem - również możesz przesłać swoją pracę! :)

4. Przyjmujemy prace plastyczne w formacie od A4 do A2 w technice dowolnej (kredki, farby, itp).

5. Ilość prac plastycznych na jednego uczestnika Konkursu jest dowolna.

6. Termin nadsyłania prac – do 15 maja 2020 r. (Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu).

7. Prace (z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz kategorią wiekową) należy przesyłać w formacie JPG na adres mailowy

biuro@neodom.pl z dopiskiem: „Konkurs” w temacie (wystarczy przesłanie zdjęcia lub skanu pracy dziecka).

8.Wszystkie  nadesłane  prace  będą  publikowane  na  stronie  Facebook.com/NEODOMpl  oraz  na  stronie

współorganizatora, tj. Facebook.com/CentrumMlodziezy

9. Prace uczniów zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdzie m.in. artysta plastyk.

Kryteriami oceny będą: 

 treść zgodna z tematyką Konkursu;
 wartości estetyczne, plastyczne i artystyczne;
 dobór kolorystyki;

 oryginalność i pomysłowość.

 

10. O wynikach Konkursu poinformujemy po zakończeniu obrad Jury i ustaleniu werdyktu. 

11. Na laureatów Konkursu czekają nagrody niespodzianki oraz dyplomy i podziękowania za udział w Konkursie.

12. Dane osobowe oraz warunki publikacji prac. 

Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest NEODOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Limanowskiego 31/1 oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy 

ul.  Krupniczej  38.  Dane  Osobowe  podawane  są  w celu  przeprowadzenia  Konkursu  plastycznego  „Mój  

wymarzony dom”. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



4.  Podstawę  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  stanowi  art.  6  ust.  1  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@neodom.pl.


