Regulamin konkursu na konstrukcję z klocków LEGO
„KLOCKOmania”
organizowanego w ramach XIII Festiwalu
„W Kręgu CUltur. Miedziowe Spotkania z Kulturą Duńską”
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki udziału w konkursie
na wykonanie konstrukcji z klocków LEGO - „KLOCKOmania”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polkowickie Centrum Animacji – zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016,471).
Cele Konkursu
§2
1. Promocja kultury duńskiej w ramach XIII Festiwalu „W Kręgu CUltur. Miedziowe Spotkania
z Kulturą Duńską”.
2. Kształcenie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
3. Rozwijanie zdolności manualnych.
4. Rozbudzanie zainteresowań z zakresu projektowania i konstruowania.
Zasady uczestnictwa
§3
1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie przestrzennej konstrukcji z klocków LEGO o dowolnej
tematyce.
2. Zgłoszona na Konkurs konstrukcja musi być oryginalna, wykonana samodzielnie i specjalnie na
potrzeby Konkursu, nie może być wykonana z gotowego zestawu LEGO.
3. Gabaryty zgłoszonej konstrukcji muszą mieć minimum 15x15 cm.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
5. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch grupach wiekowych:
kategoria I – do lat 10
kategoria II – powyżej 10 lat
6. Dostarczenie pracy na Konkurs równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
7. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunki Regulaminu przyjmuje
i akceptuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny.
Zgłoszenie i dostarczenie prac
§4
1. Własnoręcznie wykonane prace należy dostarczyć w terminie do 15 listopada 2018 r. do godz.
16.00 na adres:
Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice
Prace złożone po terminie lub wykonane zbiorowo nie będą podlegać ocenie Jury.
2. Każda praca musi zostać opatrzona metryczką (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, adres
e-mail).
3. Podczas dostarczania pracy na Konkurs spisany zostanie protokół jej przekazania pomiędzy
Polkowickim Centrum Animacji a Uczestnikiem oraz zostanie wykonywane zdjęcie pracy.

Jury i ocena prac
§5
1. Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych prac oraz przyzna nagrody.
2. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- walory artystyczne i estetyczne pracy;
- pomysłowość, nieszablonowość, oryginalność wykonanej pracy;
- wyraz ogólny (inwencja twórcza).
Wyniki Konkursu
§6
1. Wyniki Konkursu oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pca.pl
do dnia 19 listopada 2018 r.
2. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Wernisaż wystawy i odbiór nagród nastąpi 21 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury
(ul. Skalników 4), o godz. 17.00.
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: zestawy klocków LEGO. Nagrody nie
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Postanowienia końcowe
§7
1. Wszystkie prace zgłoszone na Konkurs będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, która
odbędzie się w dniach 19 listopada – 6 grudnia, w Ośrodku Kultury (ul. Skalników 4).
2. Prace zgłoszone na Konkurs nie przechodzą na własność Organizatora. Po zakończeniu wystawy
należy odebrać zgłoszone pracę w dniach 10-14 grudnia 2018 r., w godz. 8.00-18.00.
3. W kwestiach interpretacyjnych regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora,
a w kwestii prac nagrodzonych do Jury powołanego przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie jego trwania
bez podania przyczyny.
6. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Dagmara Gawlik, kom. 575 932 902,
email: dagmara.gawlik@pca.pl.
§8
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”,
informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
b) inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof
Pukaczewski,e-mail: pukaczewski@hotmail.com
c) dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek oraz
wizerunek, a także dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w ramach
Konkursu. Publikacja materiałów informacyjnych odbędzie się, na podstawie udzielonej zgody,
którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać;
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
f) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Konkursu;
g) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z udziału w Konkursie.

