Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
z okazji 40-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku

„NASZE KOLOROWE OSIEDLA”
OSIEDLA”
1. Organizator:
Klub „Kaktus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku.
2. Cele:
- zwrócenie uwagi na otoczenie, w którym żyjemy, na niepowtarzalność miejsca
naszego zamieszkania, na jego piękno i przyjazną atmosferę,
- wzbudzenie pozytywnych refleksji dotyczących najbliższej nam przestrzeni,
piękna ogródków kwiatowych, ukwieconych balkonów, zadbanych placów zabaw,
miejsc do rekreacji i odpoczynku,
- uwrażliwienie dzieci na zwierzęta żyjące wśród nas, na radość którą nam
sprawiają,
- zwrócenie uwagi na piękne nazwy naszych osiedli oraz nazwy ulic na naszych
osiedlach, które mogą być inspiracją do wielu barwnych kompozycji,
- popularyzacja różnorodnych technik plastycznych,
- promowanie uzdolnień plastycznych.
3. Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat,
uczestniczących w zajęciach plastycznych w szkołach, przedszkolach i placówkach
kultury na osiedlach: „Zielone Wzgórza”, „Leśna Dolina” i „Słoneczny Stok”,
- każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formacie od A4 do A2,
- prace zespołowe nie będą rozpatrywane,
- technika prac jest dowolna z wyłączeniem technik przestrzennych,
- na odwrocie każdej pracy powinna być zamieszczona wypełniona metryczka,
której wzór dołączamy w załączniku nr 1,
- warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz
ich opiekunów artystycznych zostały określone w załączniku nr 2, 3 do niniejszego
regulaminu, które należy podpisać i dołączyć do zgłoszonej pracy,
- zgłoszone na konkurs prace stają się własnością organizatorów,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
(w prasie, katalogach, na stronie internetowej klubu „Kaktus”, na portalach
społecznościowych).

4. Termin składania prac:
- prace należy dostarczyć do 24 maja 2019 r. na adres organizatora:
KLUB „KAKTUS”
15-669 BIAŁYSTOK, UL. SŁONECZNIKOWA 19
Godziny otwarcia: 12.00-20.00 od poniedziałku do piątku
Telefon: 502-871-253
5. Ocena prac:
- w skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu i znawcy przedmiotu,
- prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału
na kategorie wiekowe:
♣ 4-6 lat,
♣ 7-9 lat,
♣ 10-12 lat,
♣ 12-16 lat.
- o wynikach konkursu powiadomimy zainteresowane placówki do dnia 4.06.2019 r.
pismem na podany na karcie informacyjnej e-mail kontaktowy.
6. Nagrody i wystawa pokonkursowa:
- organizatorzy konkursu przewidują w poszczególnych kategoriach wiekowych
nagrody rzeczowe i dyplomy,
- uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy
odbędzie się 12 czerwca 2019 r., o godz. 17.00 w osiedlowym klubie „Kaktus”.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Załącznik nr 1. Wzór karty informacyjnej
Imię i nazwisko autora pracy
plastycznej
Data urodzenia autora pracy
plastycznej

Załącznik nr 2. Zgoda na udział dziecka w konkursie.

Imię i nazwisko dziecka …..............................................................................................
Nazwa i adres placówki …..............................................................................................
Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę:

Tytuł pracy plastycznej (wymagane)

1.

na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Nasze kolorowe osiedla”
organizowanym przez Klub „Kaktus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny

Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna artystycznego

Stok” w Białymstoku;
2.

na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Słoneczny Stok” w związku z udziałem w w/w konkursie plastycznym,

(e-mail do kontaktu)
Placówka zgłaszająca, adres

w szczególności na publikację danych dziecka i jego prac plastycznych na
wystawie w klubie „Kaktus” oraz publikację danych, wizerunku dziecka i jego
prac plastycznych w prasie, katalogach oraz na stronach internetowych:

(e-mail do kontaktu)

www.klubkaktus.pl,www.sm-slonecznystok.pl,
www.facebook.com/klubkaktuspl/;
Imię i nazwisko autora pracy
plastycznej

3.

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,
w związku z udzieleniem zgody na uczestnictwo w w/w konkursie.

Data urodzenia autora pracy
plastycznej
...................................................
(miejscowość i data)

…...................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Tytuł pracy plastycznej (wymagane)

Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna artystycznego
(e-mail do kontaktu)
Placówka zgłaszająca, adres

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

...................................................
(miejscowość i data)

(e-mail do kontaktu)

…...................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna
artystycznego)

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska oraz adres e-mail, przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok”, w związku z udziałem w konkursie
plastycznym „Nasze kolorowe osiedla” organizowanym przez klub „Kaktus”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku, w szczególności na
opatrzenie moimi danymi prac konkursowych na wystawie w klubie „Kaktus”,
publikowania w prasie, katalogach oraz na stronach internetowych:
www.klubkaktus.pl, www.sm-slonecznystok.pl, www.facebook.com/klubkaktuspl/;.

...................................................
(miejscowość i data)

…...................................................................
(podpis nauczyciela/opiekuna artystycznego)

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.

...................................................
(miejscowość i data)

…...................................................................
(podpis nauczyciela/opiekuna artystycznego)

Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
z okazji 40-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku

„NASZE KOLOROWE OSIEDLA”
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży organizowanym przez klub
„Kaktus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul.
Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok.
II. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu
(85)6614016, lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@smslonecznystok.pl.
Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@smslonecznystok.pl lub drogą pocztową na adres Administratora.
III. W związku z organizacją konkursu „Nasze kolorowe osiedla” Administrator
przetwarza dane osobowe uczestników tego konkursu w postaci: imion, nazwisk,
wieku, nazwy i adresu placówki kierującej prace uczestnika na konkurs oraz
wizerunku uczestnika. Administrator przetwarza także dane osobowe dotyczące
nauczyciela/opiekuna artystycznego w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska,
adresu e-mail; a także dane osobowe opiekuna prawnego uczestnika konkursu w
zakresie imienia i nazwiska.
IV. Dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją w ramach działalności
oświatowo – kulturalnej Administratora konkursu twórczości plastycznej dzieci
i młodzieży, w celu rozpoznawania i rozbudzania, a także zaspokajania
zainteresowań kulturalnych wspólnoty mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczny Stok”.

V. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 1 §2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z §3 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczny Stok” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a 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). Podanie danych
w wymaganym zakresie jest dobrowolne, jednak ich ewentualne niepodanie
uniemożliwi udział w organizowanym konkursie.
VI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby, których dane dotyczą
mają prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
żądania usunięcia danych. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania
danych przez Administratora, osobom których dane dotyczą przysługuje
uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione
sprawującym patronat nad konkursem oraz ewentualnym
współpracującym przy jego organizacji, jak również mediom.

podmiotom
podmiotom

VIII. Dane przetwarzane w związku z organizacją konkursu „Nasze kolorowe
osiedla” będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których zostały one
zebrane, w szczególności wyłonienia laureatów oraz realizacji wystawy,
a następnie dane będą poddane archiwizacji i usunięte.
IX. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie
względem osób, których dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowaniu.

„NASZE KOLOROWE OSIEDLA”
OSIEDLA”

Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

z okazji 40-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”
w Białymstoku

