Regulamin Konkursu
na najciekawsze przebranie WIEJSKI CHŁOP
Organizator, miejsce i termin Konkursu:
1. Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.
2. Plac przy świetlicy w Kołbaskowie, 24 sierpnia 2019 r.

Cel Konkursu:
3.
4.
5.
6.

Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
Wyłonienie najciekawszego przebrania.
Rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców Gminy Kołbaskowo.
Pobudzenie lokalnej, twórczej aktywności.

Kryteria oceny :
1. Oryginalność przebrania (0-5 punktów)
2. Ogólny wyraz artystyczny (o-5 punktów)
3. Sposób prezentacji (0-5 punktów)

Zasady Uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a udział w nim jest bezpłatny.

Zgłoszenie udziału w Konkursie:
W Konkursie wezmą udział osoby, które zgłoszą chęć udziału do dnia 9 sierpnia br. na adres e-mail
moncport@kolbaskowo.pl lub osobiście w pok. 18, Urzędu Gminy Kołbaskowo
W przypadku zgłoszenia chęci udziału osoby niepełnoletniej, zgłoszenie składa rodzic/opiekun prawny.

Komisja Konkursowa:
W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna i
niepodważalna.

Nagrody:
1. Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe.
2. Komisja konkursowa przyzna I miejsce, a nagroda finansowa będzie w wysokości 100,00 – 150,00 zł

Ogłoszenie wyników:
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w dniu 24 sierpnia br. podczas
Dożynek Gminnych, które odbędą się przy świetlicy w Kołbaskowie.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Uwagi końcowe:

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
regulaminie i w pełni go akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Informacja o celu i sposobie przetwarzania danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001
Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl lub
telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez
email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie tj.
oceny, klasyfikacji i promocji konkursu w mediach.
Pani/Pana Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 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
„RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) tj. na podstawie wyrażonej zgody.
Pani/Pana dane zostaną upublicznione w związku z upublicznieniem wyników konkursu w mediach służących
administratorowi do informowania społeczności lokalnej o wydarzeniach mających miejsce na terenie Gminy
Kołbaskowo lub służących promocji osiągnięć Gminy i jej mieszkańców Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi administratorowi
Klasyfikowanie Pani/Pana w konkursie na najciekawsze przebranie WIEJSKI CHŁOP
3. .

