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RODZINNY KONKURS
„JAJKO POKOJU”
9 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – 14.30. Rynek.
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze
Świętami Wielkiej Nocy, doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,
prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Pisanki wykonane mogą być na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym,
drewnianym lub z innego trwałego materiału, technika zdobienia jaja jest dowolna
(zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania, skrobania itp.).
W szczególny sposób będą nagradzane pisanki nawiązujące do pokoju na świecie.
4. Oceny JAJKO POKOJU dokona specjalnie powołane Jury, które przyzna nagrody
w następujących kategoriach:
1) dzieci (0 – 6 lat)
2) dzieci (7 – 13 lat)
3) młodzież (14 – 18 lat)
4) dorośli (powyżej 18 lat)
5) kategoria rodzinna, w której specjalnie premiowane będą JAJKO POKOJU
wykonane wspólnie np. przez dzieci i rodziców, dziadków i wnuki, dzieci,
rodziców i dziadków czy rodzeństwo.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujący sposób:
1) prace konkursowe będą przyjmowane w dniu 9 kwietnia w godzinach 10.00 –
12.00 w namiocie Miejskiego Centrum Kultury ustawionym obok sceny na
Rynku,
2) do każdej pracy powinna być dołączona kartka zawierająca imię i nazwisko
(imiona i nazwiska, jeżeli jest to praca wykonana w kategorii rodzinnej), wiek
autora (autorów) pracy oraz kontaktowy numer telefonu,
3) o godzinie 14.00 Jury oceniające estetykę, samodzielność wykonania
(odnosząc się do kategorii) oraz walory artystyczne ogłosi wyniki oraz wręczy
nagrody zaproszonym na scenę Laureatom.
6. Kontakt z Organizatorem można uzyskać dzwoniąc do Miejskiego Centrum
Kultury, tel. 781 80 40 70.
7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, ul.
Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej jako MCK), e-mail:

mckostr@mck.ostrowiec.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail:
mckostr@mck.ostrowiec.pl.
8. Państwa dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia, przetwarzane są w celu
przeprowadzenia konkursu Jajko pokoju (zgodnie z Regulaminem konkursu)
wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród i publikacji informacji o laureatach
zgodnie z Regulaminem konkursu.
9. Dane osobowe dotyczące wizerunku przetwarzane są w celu prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych przez MCK. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest dobrowolna zgoda uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres promocji konkursu oraz przez
okres wynikający z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody przez osobę,
której dane dotyczą.
11. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim na
stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych MCK oraz innych
mediach i na stronie internetowej Urzędu Miasta.
12. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych, a także prawo do ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UODO.
13. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania
konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród. Niepodanie danych będzie
skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
15. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
16. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
17. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
uczestnika.

