Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„Nowe życie starych rzeczy” – wersja online.
1. Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon.
ul. Długa 42, 95-100 Zgierz,
tel/fax: 42 719 08 52
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl
1. Cele konkursu
• alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego w czasie pandemii koronawirusa;
• pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci i młodzieży;
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży;
• zgłębianie zasad recyklingu;
• propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
• pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs otwarty dla uczniów w wieku szkolnym. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyj ęciem
przez uczestnika konkursu warunków regulaminu. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy z
różnego rodzaju odpadów tekstylnych, plastikowych, szklanych czy papierowych pochodz ących z
gospodarstw domowych uczniów m.in. butelek plastikowych, kartonów, puszek, zużytych opakowań,
zniszczonych ubrań itp. w taki sposób, aby nadać im nowe życie. Do pracy należy dołączyć krótki opis,
w którym zostanie napisane jakie materiały zostały wykorzystane do pracy i co powstało w efekcie
końcowym.
Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
Pracę konkursową należy sfotografować i przesłać do dnia 07 czerwca 2020 r. na adres e-mail:
promocja@mdkzgierz.pl wraz z oświadczeniem (załącznikiem do niniejszego regulaminu) i z
dopiskiem: Konkurs „Nowe życie starych rzeczy”.
W treści maila należy podać imię i nazwisko autora, wiek oraz tytuł pracy.
Przebieg konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
• 7-9 lat
• 10-14 lat
• 15-19 lat
3. Jury
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury. Skład jury powołują organizatorzy.
4. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie placówki
w wyznaczonym terminie. Prace pochodzące spoza Powiatu Zgierskiego zostan ą wysłane poczt ą.
Najciekawsze prace opublikowane zostaną na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w
Zgierzu, na stronie www.mdkzgierz.pl, a także na stronie Facebook Stowarzyszenia Kameleon.
5. Terminy
Prace należy nadesłać za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 07 czerwca 2020 r. Jury
powołane przez organizatora przyzna nagrody. Wyniki konkursu zostan ą ogłoszone 14 czerwca 2020 r.
w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu oraz stronie internetowej www.mdkzgierz.pl, a także na stronie Facebook
Stowarzyszenia Kameleon.
6. Uwagi końcowe
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania nadesłanych prac bez konieczności wypłacania

honorariów autorom.
• Werdykt Jury jest ostateczny - nie przysługuje od niego odwołanie.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie.
• Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.
Klauzula informacyjna RODO
1) Administratorem danych uczestników konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury
w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084;
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
pod nazwą Konkurs Ekologiczny na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika konkursu lub jego
opiekuna prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Podmioty świadczące na rzecz administratorów usługi księgowe, usługi zwi ązane z dochodzeniem
roszczeń, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
c. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
d. Organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mi ędzynarodowej.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez 6
lat od daty rozstrzygnięcia konkursu:
6) Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny posiada prawo dostępu do tre ści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem;
7) Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotycz ących uczestnika
konkursu narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8) podanie danych osobowych przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego jest dobrowolne, ale
konieczne dla uczestnictwa w konkursie.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Załącznik do Regulaminu
Oświadczenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w konkursie i publikację danych dziecka
………………………………. ……………………............ (podać imię i nazwisko uczestnika) w serwisie
Facebook MDK w związku z udziałem w Konkursie „Nowe życie starych rzeczy” organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.
Jestem świadomy/a, iż udzieloną zgodę mogę w każdym czasie wycofać, co nie będzie wpływało na
ważność przetwarzanych danych osobowych przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem jego własnej twórczości
i autorstwa i przysługuje z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych
i majątkowych. Praca jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza
praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło,
zwolnię Organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
.............................................................................................
(data, czytelny podpis
*rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

