Regulamin Konkursu malarskiego
dla dzieci pt. „Włocławska kamienica ”
Organizator:
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka.
Cele:
- inspirowanie aktywności twórczej i kulturalnej dzieci i młodzieży,
- wzbogacenie wiedzy o malarstwie i technikach malarskich oraz rozwijanie
własnych umiejętności malarskich,
- skierowanie uwagi na dawną architekturę Włocławka,
- uwrażliwianie na estetykę architektury i przestrzeni publicznej.
Zasięg:
Miasto Włocławek
Teren powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego,
rypińskiego i włocławskiego.
Do uczestników:
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie malarskim.
Chcielibyśmy skierować uwagę uczestników na architekturę włocławskich
kamienic i zachęcić do zilustrowania własnego wyobrażenia włocławskiej
kamienicy.
Życzymy ciekawych i kolorowych pomysłów. Czekamy na Wasze prace.
Organizatorzy
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Każda praca musi być opatrzona
na odwrocie metryczką: Imię i nazwisko, wiek autora oraz adres e-mailowy
i telefon do kontaktu.
Technika malarska:
pastele, farby plakatowe, akwarele, gwasze
Format prac:
format kartki z teczki rysunkowej, 42x30 cm lub A3.
Termin nadsyłania prac:
Prace muszą dotrzeć do organizatora najpóźniej 14 sierpnia 2020r., także te
wysłane pocztą.
Prace należy składać:
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku – hol Galerii
ul. Miedziana 2/4 Włocławek
Informacje: tel. 54 411 21 20

Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich
wykorzystania do własnych przedsięwzięć.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace przesłane pocztą.
Przewiduje się przyznanie 5 nagród rzeczowych i dyplomów.
Odbiór nagród w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku ul. Miedziana 2/4
w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. Nieodebranie nagród w tym
terminie rozumiane będzie jako rezygnacja z nagrody.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 17 sierpnia 2020r. na stronie
internetowej Galerii, FB oraz w lokalnych mediach.
Laureaci o wynikach konkursu i odbiorze nagród zostaną także powiadomieni
drogą mailową i telefoniczną.
Dostarczenie do Galerii prac konkursowych oznacza wyrażenie zgody
na warunki konkursu oraz nieodpłatne utrwalenie prac, rozpowszechnianie
oraz publikowanie prac i danych autora (imię i nazwisko oraz wiek)
w materiałach służących promocji działalności Galerii Sztuki Współczesnej
we Włocławku, w szczególności w mediach elektronicznych, na stronach
internetowych i portalach, kanale Youtube, facebooku, w materiałach
promocyjnych i prasowych.
Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej
we Włoclawku oraz członkowie ich rodzin.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej
we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez
Jerzego Jabczyńskiego – w.z. Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł
Modrzejewski, adres e-mail: inspektor@kiodo.pl, tel.: 544544001.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji
łączącej nas umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących;
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń
cywilnoprawnych;
d. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej zgody (w tym: zgody na przetwarzanie wizerunku).
4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Galerię Sztuki Współczesnej we

Włocławku jest realizacja jej działań jako samorządowej instytucji kultury Miasta
Włocławka, realizacja umów cywilnoprawnych oraz wykonywanie obowiązków
prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, jakie wynikają z przepisów
prawa cywilnego, jak również obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się
pojawią.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do realizacji w/w zadań.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo
do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a
także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej
zgody.
7. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez
okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku
przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.
8. Jeżeli Państwo uznacie, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawa maci Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych lub danych dziecka (w tym wizerunku
utrwalonego w materiałach promocyjnych GSW oraz Pani/Pana prac
plastycznych, zawierających dane osobowe), mogą być współpracujące z nami
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki pomocnicze (urzędy,
szkoły, ośrodki kultury itp.), a także drukarnie, organizatorzy imprez publicznych
oraz media, w tym media społecznościowe.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane
do państw trzecich.

