REGULAMIN VI AMATORSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
IM. ROMANA DWORAK - RAWICZ 2020
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Rawickiej, współorganizatorem - Dom
Kultury w Rawiczu.
2. Temat konkursu: „Przestrzeń wolności”.
3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat, bez tytułu licencjata lub
magistra sztuki.
4.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Celem konkursu jest poszukiwanie indywidualności twórczych wśród artystów amatorów
oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
6.

Na konkurs należy składać prace wykonane w następujący dziedzinach: rysunek, grafika,
malarstwo, rzeźba, fotografia, wideo-art oraz w technikach autorskich.

7.

Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniem niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu.

8. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie do trzech prac
nienagradzanych dotąd w konkursach. Praca nie może być kopią dzieła sztuki. Prace wraz
z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia
2020 roku osobiście do biura Muzeum Ziemi Rawickiej lub za pośrednictwem poczty na
adres Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1, 63-900 Rawicz.
9.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

10. Konkurs odbywa się w trzech etapach: a) kwalifikacja prac do konkursu, b) ocena
i nagrodzenie prac, c) 16 maja 2020 roku, podczas Nocy Muzeów, odbędzie się w Muzeum
Ziemi Rawickiej otwarcie wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych. Godzina wernisażu
będzie podana w specjalnym komunikacie.
11. Autorzy wybranych przez jury prac otrzymają nagrody. Przyznane będzie Grand Prix
konkursu. Pula nagród w konkursie: 4000 zł.
12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w katalogu wystawy pokonkursowej.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac
w całości lub fragmencie w katalogu, na stronach internetowych organizatorów oraz
w innych mediach.
14. Prace należy odebrać w terminie do 2 tygodni po zakończeniu wystawy.
15. Opiekunami konkursu są: Henryk Pawłowski - główny specjalista Muzeum Ziemi Rawickiej
(tel. 65/ 545 35 75) oraz Tomasz Bzdęga - główny instruktor Domu Kultury w Rawiczu (tel.
65/ 546 76 36).
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(działalność kulturalna oraz edukacyjna)
Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o
ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji
nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.
Kto jest
administratorem
danych
osobowych?
Z kim można się
kontaktować w
sprawie
przetwarzania
danych
osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi
Rawickiej z siedzibą w Rawiczu, Rynek 1
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem
danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych.
Kontakt: iod.mzr@rawicz.eu

Państwa dane osobowe (w tym wizerunek) będą przetwarzane w
celu realizacji (dokumentowania) działań kulturalnych oraz
W jakim celu i na
edukacyjnych, w tym umieszczania na stronie internetowej oraz
jakiej podstawie
profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez
przetwarzamy
Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
dane osobowe?
jest (RODO Art. 6, ust.1, lit. c) - Ustawa z dnia 21 listopada 1996
r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 917 ze zm.);
Dane osobowe w tym wizerunek mogą zostać przekazane
podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, dostawcom
Komu
systemów informatycznych w celu opublikowania na stronie www
przekazywane są
oraz w profilach społecznościowych, podmiotom uprawnionym do
dane osobowe?
tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą
zostać również upublicznione.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
Jakie mamy
osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia,
prawa w związku z
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.
ochroną danych
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
osobowych?
nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów
przekazywane
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
poza EOG?
Czy dane
Państwa
dane
osobowe
nie
są
wykorzystywane
wykorzystuje się
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
do profilowania?
Przebieg imprezy będzie rejestrowany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnictwo w imprezie jest
dobrowolne i wiąże się z możliwością utrwalenia Państwa
Czy podawanie
wizerunku. Wzięcie udziału w imprezie jest jednocześnie
danych
wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku.
osobowych jest
W przypadku nie wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku winni
konieczne?
Państwo poinformować o tym fakcie organizatora, a ten w miarę
możliwości technicznych oraz organizacyjnych będzie usuwał
wizerunek z publikowanych treści.

Zgoda na przetwarzanie danych do celów kulturalnych, edukacyjnych
oraz promocyjnych

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Rawickiej z siedzibą w
Rawiczu, Rynek 1, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji
działań kulturalnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, w tym umieszczania na stronie
internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez
Administratora.
…………………………………..
Data i podpis

□

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku przez Muzeum Ziemi Rawickiej z
siedzibą w Rawiczu, Rynek 1, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań
kulturalnych, edukacyjnych oraz promocyjnych.
…………………………………..
Data i podpis

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Rawickiej z siedzibą w
Rawiczu, Rynek 1, mojego wizerunku w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań
kulturalnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, w tym umieszczania na stronie
internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez
Administratora.
…………………………………..
Data i podpis

