Regulamin konkursu plastycznego
„Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego”
organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
§ 1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
§ 2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas od 0-5) z obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego.
§ 3. Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu – 15.10.2019 r.
2. Termin nadsyłania prac – do 31.10.2019 r.
3. Obrady jury konkursu – 04.11.2019 r.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody – 06.11.2019 r.
Termin obrad jury oraz ogłoszenia wyników konkursu może ulec zmianie.
§ 4. Zadanie konkursowe i technika:
Każdy uczestnik Konkursu powinien wykonać 1 kotylion o średnicy nieprzekraczającej 9 cm,
który można będzie przypiąć. Kotylion może być wykonany dowolną techniką. Dodatkowym
atutem będzie akcent patriotyczny wykonanego kotylionu, np. kolorystyka biało-czerwona.
§ 5. Forma nadsyłania prac:
Prace należy przesyłać na adres Organizatora: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko
oraz adres i numer telefonu.
§ 6. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym zgłoszeniem 3 osobowa
komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
Prace niespełniające wymogów zostaną odrzucone. Od decyzji komisji konkursowej nie ma
odwołania.

Ocenie podlegać będą:
• zgodność pracy z tytułem Konkursu,
• oryginalność i pomysłowość przedstawianego tematu,
• aspekt patriotyczny.
§ 7. Nagrody:
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają stosowne dyplomy oraz nagrody rzeczowe:




za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 300 zł,
za II miejsce nagroda rzeczowa o wartości 200 zł,
za III miejsce nagroda rzeczowa o wartości 150 zł.
§ 8. Wręczenie nagród:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi 6 listopada 2019 r. w PZDR nr 2
z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica
§ 9. Postanowienia końcowe:
- Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce dotyczącej
Konkursu: www.wodr.poznan.pl wydarzenia konkursy „Kotylion z okazji Jubileuszu 130lecia Poradnika Gospodarskiego”

- Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu związanych
z uczestnictwem w Konkursie.
- W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu i ich rodziny.
- Wraz z pracą konkursową, Autorzy prac proszeni są o przesłanie podpisanych załączników
do Regulaminu: Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia i klauzula informacyjna dot. danych
osobowych; Załącznik nr 2 – Oświadczenia.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl, tel.: 618685-272. Adres mailowy inspektora ochrony danych: iod@wodr.poznan.pl. Tel.: 618-685272.
Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie 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 art.6, pkt1. a, c).

Podpis na Karcie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych,
które jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu ``Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia
Poradnika Gospodarskiego`` oraz opracowania obowiązującej dokumentacji. Oznacza także
zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach opracowywanych przez WODR w
Poznaniu. Obie zgody są dobrowolne i są warunkiem uczestnictwa w konkursie.
Dane przetwarzane będą przez okres 5 lat, wskazany przez Ustawę z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395) i Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 800) Ordynacja podatkowa, a następnie niszczone chyba, że inne
przepisy nakazują archiwizowanie danych przez okres dłuższy.
WODR informuje o prawie do: żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także o prawie do
wniesienia skargi do UODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Karta zgłoszenia i klauzula informacyjna dot.
danych osobowych

Konkurs plastyczny „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego”
(karta zgłoszenia)

1. Imię i nazwisko
……………………………………………………………….……………….…………………
2. Adres
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Telefon, e-mail
.…………………………………………………………………………………………………
Zgłaszam udział w konkursie „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego” –
organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Podpisane przeze mnie zgłoszenie jest jednocześnie zgodą na publikację przez WODR imienia,
nazwiska oraz wizerunku w prasie i Internecie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Konkursu określone w Regulaminie Konkursu
„Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego”

………………………………………………
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenia:
1. Oświadczam, że z chwilą złożenia pracy konkursowej organizatorzy nabywają na zasadzie
wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez Autora/Autorów pracy konkursowej.
2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora prac konkursowych, Organizator uzyskuje prawo do
umieszczania prac konkursowych na swojej stronie internetowej i w wydawanym przez siebie
miesięczniku.

…………………………………………………………….……….
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego

