Regulamin konkursu na projekt Witacza miasta Dobrodzień
§1
Organizator
1.Głównym Organizatorem konkursu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy
z Dobroteką oraz Urząd Miejski w Dobrodzieniu.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego pod względem estetycznym, przestrzennym,
funkcjonalnym szkicu, pracy plastycznej, pracy graficznej, projektu „Witacza” miasta Dobrodzień
który nawiązując do charakteru i dziedzictwa kulturowego miasta przyczyni się do jego promocji.
2. Poprzez sformułowanie „Witacz” należy rozumieć element przestrzenny zlokalizowany przy
drodze, wzbudzający zainteresowanie podróżujących typu billboard, baner, tablica informacyjna,
bryła bądź inny element architektury przydrożnej.
§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej pracy konkursowej, zwanej dalej „Projektem”
która swym zakresem będzie obejmował przygotowanie szkicu, pracy plastycznej, pracy graficznej,
projektu graficznego dla elementu promocyjnego miasta, zwanego ‘Witaczem”. Idea projektu
powinna opierać się na pomyśle stworzenia charakterystycznego znaku kojarzonego jednoznacznie
z miastem Dobrodzień.
2. Przy tworzeniu projektu zgłoszonego w konkursie należy uwzględnić następujące warunki:
a. Witacz ustawiany będzie przy drogach wjazdowych do Dobrodzienia.
b. Witacz będzie zachętą do zwiedzania i poznania Dobrodzienia.
c. Witacz powinien zawierać elementy kolorystyczne.
d. Witacz powinien zwierać elementy charakterystyczne, spójne dla Dobrodzienia.
e. Witacz może być stworzony w formie 3-wymiarowej.
3. Organizator nie określa dokładnej formy i wymiarów„Witacza” należy przez to rozumieć, że
przyjmowane będą również wszystkie nieszablonowe projekty.
§4
Podstawa prawna
1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoważne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
organizatora w przypadku wygranej w konkursie.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
§5
Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu na stronach internetowych organizatora i FB – 15.03.2019 r.
2. Termin składania prac konkursowych – do 22.04.2019 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu – 21.07.2019 r. Podczas Dni Dobrodzienia.
Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronach Organizatora, na FB i w mediach
lokalnych.
§6
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy zachęcają wszystkich
mieszkańców Gminy Dobrodzień do przedstawienia własnego pomysłu na promocję miasta
Dobrodzienia oraz charakterystycznego dla niego rzemiosła w formie „Witacza”, nie stawiając
żadnych ograniczeń wiekowych czy też wobec formy projektu „Witacza”.
§7
Nagrody w konkursie
1. Fundatorem nagród w konkursie jest Burmistrz Dobrodzienia oraz Dobroteka.
2. W konkursie laureatom zostaną przyznane nagrody:
Miejsce I - Bon upominkowy o wartości 150 zł oraz 1 puf marki „Kler” lub „sit sit”
Miejsce II - Bon upominkowy o wartości 100 zł oraz 1 puf.
Miejsce III - Bon upominkowy o wartości 50 zł oraz 1 puf.
§8
Skład komisji oceniającej
1. Prace konkursowe będzie oceniać komisja.
2. W skład jury wchodzą:
-Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,
-Przedstawiciele Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
-Przedstawiciele Dobroteki
- Architekt
§9
Miejsce i termin składania prac
Prace należy dostarczać do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu do dnia 19 06..2019r. do
godz. 1600 pokój nr 5 (sekretariat).

Klauzula informacyjna RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) –
dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych w DOKiS jest Dyrektor Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Plac Wolności 24.

2.

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Panią Justynę Bujak,
z którą można kontaktować się przez e-mail: chronimy_dane@poczta.onet.pl

3.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 RODO. Szczegółowe informacje są
przekazywane osobom, których dane dotyczą.

5.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w
oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas – zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa archiwalnego,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8.

Ponadto, informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też
na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane przez DOKiS nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

