REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIF'CI,,KRÓ L ZIEMNIAK,,
§1
cele konkursu

1.
2.
3.
4.

Zaprezentowanie własnych wyobrazeń o wańościach ziemniaka.
Rozwój umiejętnościplasĘcznych wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie wyobrazni u dzieci.
Poszerzenie wiedzy na temat ziemniaka.

§2
Organizator Konkursu

1. Instytut Hodowli i AklimaĘzacji Roślin

Państwowy InsĘtut Badawcry w Radzikowie,
oddział w Boninie
Bonin 3
76-009 Bonin
- e- mail : sekretaria t@ziemniak-b onin.pl
- tel.: 94342 30 31 wew.228
- www.kraj owedniziemniaka-ihar.pl

§3
Założeniaorgan Łacyj ne

1.

2,
3.
4.

5.

Konkurs zostanie przeprowadzony dla dzieci w wieku od 7-12lat
Prace forma płaska: Malarstwo, rysunek, wydzieranka itp.
Format prac plastycznych A3 .
Kużdy zuczniów może rvykonać izłoĘćjednąpracę konkursową.
Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg povłyższego wzoru:

.
o
o
o
o

Imię i nanvisko
Nazrva SzkoĘ

Klasa
Wiek

Dane kontaktowe, w Ęm numer telefonu, adres

e

- mail

6.

Prace należy składać w terminie od dnia 15 maja 2018r do dnia 31 lipca 2018r.,
osobiściew Sekretariacie Organuatora lub wysłać drogą pocztową na adres
Organlzatora wskazany w § 2 Regulaminu- z dopiskiem ,, Konkurs plasĘczny".

7.

Złożeniepracy jest równoznacznę z nieodpłatnym przekazaniem Organizatorowi
Konkursu autorskich praw majątkorvych na wszelkich polach eksploatacji na
gruncie ustarvy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewny ch|Dz.U. z 2017 r., poz.880/.

8. Osoby biorące udzińw konkursiewyrńajązgodęnaptzetwatzanieprzezOrgańzatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dńa29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych ,Dz.U. z201,6 r. ,poz.922 zpóźn. zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będązvłracane autorom, po zakończeniu

przejdą na własnośćOrganizatora.

konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie Organlzatorowi
konkursu KarĘ zgłoszenia (załącznik) wrazz pracą plastyczną.Wzór zgłoszeńa
stanowi zńącznik do Regulaminu.
10.

§4
Losowanie nagród i ogłoszenie wyników konkursu

1.

Wśród wszystkich osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane
atrakcyjne nagrody rzęczowe, w tym tablet, smartfony, gry planszowe itd.

2.

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 r. podczas obchodów
jubileuszowych XXV Krajowych Dni Ziemniaka organizowanych w Boninie.

3.

Dokładana godzina losowania i wręczenia nagród nagród zostanie podana w na
stronie internetowej Organiz atora www.krajowednżiemniaka-ihar.pl, w
zakładce KONKURS PLASTYCZNY

4.

Nagrody osób nieobecnych podczas losowania będą do odbioru w Sekretariacie
IHAR-PIB w Boninie (Bonin 3,76-009 Bonin), ptzez okres 30 dni od losowania.

5. Wyniki

konkursu, wraz ze zdjęciami wylosowanych prac zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organiz atora Konkursu :
wwww. kraj owedniziemniaka-ih ar. pl

6.

Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w
trakcie j ubileus z owych XXV Kraj owych Dni Ziemniaka.

§5
postanowienia końcowe

1.

2.
3.

Orgańzator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
bez podaniaprzyczyn.
Informacji na temat konkursu udziela Pani Marta Miziołek, tęI.94 342303I wew.228
e- mail: sekretariat@ziemniak-bonin.pl
Regulamin konkursu wraz z załącznikiem opublikowany jest na stronie intemetowej
www.krajowedniziemniaka-ihar.pl oraz jest dostępny w sekretariacie Organizatora

Konkursu

ZAŁĄCZNIK;
Karta zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w konkurŚie |lństyózn}m"did'Ozieci i
młodzieĘ pt. ,, Król Ziemniak".

-

Załącmik do Regulaminu Konkursu Plastyczrego dla
dzieci i młodzieĘ,,Król Ziemniak"

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO UCZESTMCTWA W KOI\KURSIE PLASTYCZNYM DLA
DZIECI I MŁoDZIEŻY,,lc.ÓL ZIEMIIIAK"

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTMKA:

NAZWA SZKOŁY,KLASA,WIEK:

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA /OPBKUNA PRAWNEGO/:

ADRES ,TELEFON DO RODZICA /OPIEIruNA PRAWNEGO/ UCZESTI\IKA:

E-MAIL RODZICA /OPIEKI]NA PRAWNEG

Ol

N CZES TNIKA

:

Potwierdzam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem Konkursu PlasĘcznego Dla Dzieci iMłodzieĘ
,,KRÓL ZIEMNIAK", organizowarrymprzez lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy
Ins§rtut Badawczy w Radzikowie, Oddział w Boninie w 2018 roku i akceptuję waruŃi w nim
zawarte.

Wyrażam zgodę naudziń mojego dziecka w w/w konkursie plastycznym.

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie przez lns§rtut Hodowli i AklimaĘzacji RoślinPaństwowy Insbłut Badawcza w Radzikowie Oddział w Boninie, danych osobowych moich i mojego
dziecka zawartych w Karcie zgłoszenia uczestnika konkursu, w zakresie realizacji konkursu
plastycznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z ż016r.
poz. 92ż ze zm.). Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o przysługującym mi prawie
dostępu do treścidanych osobowych moich i mojego dziecka, oraz do ich poprawiania. Wyrżam
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie prac konkursowych w materiałach informacyjnych
opracow},wanych i upowszechnianych przez or9anizatora w zakresie realizacji i promocji konkursu, w
tym na publikację, prezentowanie i eksponowanie pracy dziecka na wystawach, stronie internetowej i
innych nośnikach informacyj nych.
Data i crytelny podpis uczestnika:
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego:

Informacje podstawowe doĘczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
Administrator danych Ins§rtut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Ins§rtut Badawczy w Radzikowie,
odział w Boninie
Bonin 3
76-009 Bonin
Cele

przetwarzania

Podstawy prawne
przetwarzania
Odbiorcy danych
prawa związane
Przetwarzaniem

z
danych

przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu PlasĘcmego Dla Dzleci i

MłodzieĘ,,KRÓL ZIEMMAK"

Twoja zgoda
Podmioty przetwarzające dane w imieniu organizatora

.
.
o

prawo wycofania zgody naprzetwarzanie danych

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne prawa określone w informacji szczegółowej

o

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie:
Ins§ltut Hodowli i AklimaĘzacji Roślin
Państwowy Ins§,tut Badawczy w Radzikowie,
odział w Boninie

Bonin

3

76-009 Bonin

o

Inspektor ochrony danych
Nie doĘczy nas obowiązek ustanowienia inspektora ochrony danych.

o

cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzaó Twoje dane osobowe, aby: Zębraó i ocenió prace plasĘczne w ramach
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i MłodzieĘ ,,PAN
ZIEMNIAK", a następnie prezentacji tych prac konkursowych,
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Twoja zgoda na przetwarzanie
danych,

.

przekaąrwanie danych do państw trzecich
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren PolskifuE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

o

okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywaó dane osobowe przez okres
P lastycznego Dla Dziec i i MłodzieĘ,,KRÓL ZIEMNIAK".

. ,

,, od dnia zakończenia

KoŃursu

2

o

odbiorcy danych

Uczestnicy konkursu plastyczrrego, wystawcy i osoby rvliedzające wystawę podczas XXV Krajowych
dni Ziemniaka w Boninie, pracownicy IHAR-PIB,

o prawa związane z
zautomaĘ zowa nyc h

przetwarzaniem danych osobowych
d ecyzj i

i

podejmowaniem

Przysługują Ci następujące prawa związane zprzetwarzaniem danych osobowych:
o prawo wycofania zgody naprzetwatzanie danych,

.
.
.
.
.

.

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądaniausunięcia danych osobowych,
prawo żądaniaograniczeniaprzetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w pr4rpadkach, kiedy przetvłarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu,

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w
ustrukfuryzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczy-tu maszynowego. Możesz przesłaó te dane innemu administratorowi danych lub
zńądaó, abyśmyprzesłali dane do innego administratora. Jednalcże zrobimy to Ęlko jeśli
takie przesłanie jest technicznie mozliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
pr4rsługuje ci tylko co do Ęch danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub
na podstawie Twojej zgody.

Prawo wycofania zgody

jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie darlych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnośó z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz
wycofaó poprzezwysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody nanasz adres korespondencyjny, lub nasz
adres e-mail.

W zakresie,

w

Prawo wniesienia skargi do organu

Prrysfuguje Citakże prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmtljącego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

J

