REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„MOJA WERSJA HERBU MKS DEBRZNO”
pod honorowym patronatem Burmistrza Debrzna
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Moja wersja
herbu MKS Debrzno”, a także kryteria oceny prac konkursowych i zakres nagradzania.
2. Organizatorem konkursu są Miejski Klub Sportowy Debrzno oraz Przewodniczący Rady Osiedla
„Zielone Wzgórze” w Debrznie, współorganizatorami Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy
Debrzno, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, sponsorami przedsięwzięcia Usługi
Rachunkowe Leona Chrut, Ubezpieczenia Agnieszka Kaczor, Stalka-Foto Sebastian Stalka, Joanna
i Piotr Kalla, Sklep Odzieżowy „Magda” Magdalena Lange, Giełda Siedem Czwartych Arleta
Behnke, „Cedr” Daniel Hnatczak, Zakład Kamieniarski „Kamlas” Mateusz Betański, Malt Invest
sp. z o.o. Daniel Orłowski, „Proglass” Cezary Budziński, partnerami Szkoła Podstawowa w
Debrznie, Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła
Podstawowa w Uniechowie, a honorowy patronat sprawuje burmistrz Debrzna Wojciech Kallas.
3. Koordynatorem konkursu jest Sebastian Michno, prezes MKS Debrzno, kontakt telefoniczny 609
266 529 lub osobiście w biurze klubu w budynku na Stadionie Miejskim od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-17.00.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a) uczczenie 25. rocznicy powstania herbu Miejskiego Klubu Sportowego Debrzno
b) promowanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży gminy Debrzno oraz
zawodników Akademii Piłkarskiej 2012 MKS Debrzno
c) kształtowanie wrażliwości estetycznej
d) motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych
e) zainteresowanie młodego pokolenia historią lokalnego klubu sportowego
f) przekazanie zwycięskich prac na potrzeby aukcji w trakcie kolejnej edycji akcji charytatywnej
„Debrzno Pomaga” w 2021 roku.
§3
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Debrzno oraz
wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach Akademii Piłkarskiej 2012 MKS Debrzno bez
względu na miejsce zamieszkania.

2. Kategorie wiekowe:
a) klasy I, II i III
b) klasy IV, V i VI
c) klasy VII i VIII
§4
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a) temat pracy konkursowej- prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem
odniesienia do oryginalnej wersji herbu MKS Debrzno
b) praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora
c) praca konkursowa może być wykonana w dowolnym formacie
c) technika wykonania pracy- dowolna
2. Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić imię i nazwisko oraz wiek autora.
§5
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Czas trwania konkursu to okres między 11 listopada 2020 r. a 12 grudnia 2020 r.
2. Prace konkursowe należy dostarczać do siedziby MKS Debrzno (budynek na Stadionie Miejskim
przy ul. Sportowej) codziennie od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00 lub po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym (609 266 529)
§6
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i rozstrzygnie
o rozdziale nagród dla uczestników.
2. Wyniki konkursu wraz z prezentacją prac zostaną ogłoszone na specjalnym spotkaniu
z uczestnikami konkursu, a o terminie jego organizacji poinformujemy osobnym komunikatem.
§7
NAGRODY

1. Organizatorzy przewidzieli dla laureatów dziewięć atrakcyjnych nagród-niespodzianek (po trzy
w każdej kategorii wiekowej), a także trzy wyróżnienia specjalne (za technikę wykonania,
innowacyjność i oryginalność).
§8
EKSPOZYCJA PRAC
Prace laureatów konkursu oraz pozostałych uczestników zostaną wyeksponowane podczas
uroczystości jego rozstrzygnięcia oraz przez określony czas po jej zakończeniu w siedzibie Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym „Moja wersja herbu MKS Debrzno”
osoba biorąca udział:
…………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(klasa)
…………………………………….
(nr telefonu)

…………………………………….
(data)

…………………………………………
(podpis opiekuna prawnego)

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
……………………………………..
(data)

…………………………………………..
(podpis opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do regulaminu
1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., nr
90, poz.631 z póżn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez
jego publikację przez Miejski Klub Sportowy na potrzeby realizacji promocji organizowanego
konkursu plastycznego „Moja wersja herbu MKS Debrzno”.
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych,
a zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
Zgoda nie ogranicza możliwości edycji wizerunku, kadrowania, jednak ogranicza wszelkie formy
wykorzystania, które mogą być obraźliwe lub ogólnie uznane za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (obecne i przyszłe)
względem MKS Debrzno z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak
w oświadczeniu.
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia
i nazwiska oraz mojego wizerunku w związku z realizacją konkursu plastycznego „Moja wersja
herbu MKS Debrzno”.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 i art. 14 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
(zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości
następujące zasady dot. przetwarzania danych w MKS Debrzno:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez MKS Debrzno danych osobowych klientów
jest Zarząd Klubu.
1. Adres MKS Debrzno: ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, tel. 59 83 35 165.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Michno, tel. 609 266 529.
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez MKS
Debrzno zadań statutowych.
4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji
prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt
dla stowarzyszeń; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją;
trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych
itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Klienci MKS Debrzno mają prawo dostępu do swoich akt osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich
podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych
może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji
dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.
Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku
bez rozpatrzenia.
Imię i nazwisko

Data

Podpis uczestnika

