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Uwagi końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania

    prac w celach popularyzatorskich.

2. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian

    w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych.

4. Prosimy o dostarczanie prac zbiorowo wszystkich uczniów

     z danej placówki oświatowej.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 
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) informujemy o przysługującym Państwu prawom
związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych
w karcie zgłoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi Regionalnego Konkursowi Plastycznemu „Braterstwo”
przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie
zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu
wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia
w rozumieniu Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13 a. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich
przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Regionalnego Konkursu Plastycznego „Braterstwo” zgodnie
z regulaminem w tym ocena nadesłanych prac i sporządzenie protokołu
przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród.
Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez
sponsorów konkursu, będą udostępnione upoważnionym Przedstawicielom
sponsorów w celu wydania nagród.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony
danych we wszystkich sprawach związanychz przetwarzaniem ich danych
oraz wykonywaniem praw przysługujących im na nocy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: inspektor@odocn.pl

Regulamin
Regionalnego Konkursu Plastycznego 

„Braterstwo”

22 lutego, to dzień urodzin twórcy skautingu
gen. Roberta Baden-Powella.

W tym dniu skauci i harcerze na całym świecie świętują
Dzień Myśli Braterskiej.

Jest to święto, które ma na celu umacnianie przyjaźni
i braterstwa ponad wszelkimi podziałami.

„Czym jest braterstwo? To jedna z zasad harcerskiego 

wychowania. Obok pracy nad sobą i służby-jest ważnym 

składnikiem przepisu na dobre harcerstwo. Braterstwo 

powinno  być widoczne w każdym naszym działaniu. Jego 

znaczenie powinno być szersze niż słownikowe definicje 

koleżeństwa czy przyjaźni. Harcerskie braterstwo to 

wyciągnięcie dłoni do każdego człowieka-nieważne, skąd 

pochodzi, w jakim mówi języku, czy jest bogaty czy biedny, jaką 

wyznaje religię, czy jest ładny czy brzydki, młody czy stary… 

harcerz w każdym widzi bliźniego… czy rzeczywiście tak jest? 

Czy z braterstwem spotykamy się(…)w każdym zespole? Czy 

większa wiedza, doświadczenie, a nawet zwykła złośliwość nie 

popychają nas czasami do niesprawiedliwej krytyki-ot tak, 

żeby  ty lko  uk łuć?  Czy  zawsze  nasza  krytyka jest 

konstruktywna? Czy nie plotkujemy za plecami innych?

Czy potrafimy zgodnie współpracować? Takich pytań można 

zadać dużo więcej”.

Hm. Małgorzata Sinica
Naczelniczka ZHP w latach 2007-2017

Organizatorzy:
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Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
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Cele konkursu:
- umacnianie braterstwa poprzez utrwalanie silnych więzi    

  międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,

- promowanie harcerskiego stylu życia w oparciu o zasady  

  harcerskiego wychowania ze szczególnym uwzględnieniem  

  braterstwa,

- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego poprzez

  indywidualne wypowiedzi plastyczne.

Uczestnicy:

Kategoria NS – szkoły specjalne

Kategoria I – przedszkola

Kategoria II – szkoły podstawowe klasy I-IV

Kategoria III – szkoły podstawowe klasy V-VIII

Kategoria IV – szkoły średnie

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może złożyć 

    max. do 3 prac plastycznych wykonanych dowolną techniką

    płaską o wymiarach formatu A-4.

2. Każda praca musi zawierać opis autora: imię, nazwisko,

    szkołę, klasę, nr tel. kontaktowego oraz należy dokleić

    na odwrocie pracy kartę zgłoszenia załączoną do regulaminu.

Ocena prac:

- oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów,

- Jury konkursu będzie oceniać : zgodność pracy z tematyką

  i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę

  wykonania.

Termin i adres:

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć
do 12 lutego 2021 na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury 
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
Tel. 34/ 324 94 81   e-mail:rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Ogłoszenie wyników:

Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii. Laureaci otrzymają

nagrody rzeczowe i dyplom. O przekazaniu nagród

organizatorzy poinformują laureatów telefonicznie.


