KONKURS EUROPEJSKI LATAWIEC
w ramach XXV Dni Europy w Oleśnicy
REGULAMIN

I.

Organizatorem konkursu „Europejski latawiec” jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy,
zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

II.

Niniejszy konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.mokis.info i na FB MOKiS.

III.

Czas trwania konkursu: dnia 11.09.2022 roku.

IV.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, a także popularyzacja modelarstwa lotniczego. Organizatorem konkursu jest Miejski
Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

V.

Uczestnicy powinni zgłosić się w dniu konkursu tj. 11 września (niedziela) 2022 r. na Podzamczu od
godz. 10:30 – rejestracja uczestników; nie przewiduje się wpisowego. Każdy zgłoszony uczestnik
otrzyma numer startowy. Konkurs rozpocznie się o godz. 11:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty tego
samego dnia, a wyniki ogłoszone ok. godz. 12:00.

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.

Udział w konkursie jest dobrowolny, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

2.

Warunkiem udziału jest samodzielne zbudowanie latawca.

3.

Wykonany latawiec może być w konstrukcji płaskiej lub przestrzennej, w dowolnym rozmiarze.

4.

Latawiec może być zrobiony i ozdobiony dowolną techniką, musi zawierać elementy graficzne o
tematyce europejskiej.

5.

Hol i ogon nie mogą być wykonane z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.

6.

Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca – nie będą przyjmowane prace
grupowe.

7.
VII.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do regulaminu,
KATEGORIE WIEKOWE UCZNIÓW:
Konkurs skierowany jest do uczniów:

VIII.



klas I-III szkół podstawowych



klas IV-VIII szkół podstawowych

KRYTERIA OCENY:

Oceny każdego latawca dokonuje komisja, która będzie oceniać:


pomysłowość konstrukcji,



staranność wykonania,



zdobienie latawca, zawierające symbole europejskie,



zdolność lotu.

Decyzje komisji są ostateczne; nie przysługuje od nich odwołanie.
Więcej informacji pod nr tel. 71/314-22-03 oraz na stronie internetowej www.mokis.info.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Oleśnicy, danych osobowych moich/ mojego dziecka:
…................................................................……………………………………………………
imię i nazwiska ucznia/uczestnika konkursu
wyłącznie na potrzeby konkursu „EUROPEJSKI LATAWIEC” w zakresie koniecznym do jego
prawidłowego przeprowadzenia.
…………………………………………………………
podpis opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Oleśnicy ul. Jana Kochanowskiego 4,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszego
konkursu i mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy jego realizacji,
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5. informacje o przetwarzaniu danych może Pani/Pan uzyskać pod adresem mailowym
sekretariat@mokis.info oraz osobiście w siedzibie Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Oleśnicy, Inspektorem danych osobowych jest Danuta Majcher, e-mail: meksoft@vp.pl
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy
jest dobrowolne.
Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyrażono taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez
MOKiS w Oleśnicy danych osobowych. Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować
zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO (Rozporządzenie Uni Europejskiej o
Ochronie Danych Osobowych).

