
. 3-4latki: 3 nagrody rzeczowe;
o 5-6 latki: 3 nagrody rzeczowe;

ż) II kategoria: uczniorvie szkoły podstarvorvej
o klas I -III szkół podstarvowych: 3 nagrody rzeczowe;
o klasy IV - VI szkół podstawor,vych: 3 na_erody rzeczowe;

Łącznie zostanie przyznanych 12 nagród rzeczorvych.

July zastrzega sobie pral|o innego podziaht nagród v przypadkrt złozenia u,iększe.j ilości
prac (prac o wysokiej v,artości met))torycznej zgodnej z celami konlrursu v, dunej kategorii
v,iekolvej).

6. WarLrnki uczestnictr,va:
. konkurs skierorvany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci ł młodzieży szkolnej

ze szkoł podstar.vorvych i ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Chocianórv.
o każdy uczestnik moze zgłosić tylko jedną prace i mr-rsi być to praca indyrvidrralna

(edna praca -jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane przez Jury.
. osoby przystępLrjące do konkursu zobowiązane są do dołączenia do pracy konkursorvej

załącznikow nr 1.ż i3 do regulaminr"r konkursu.
7. Postanolvienia końcolve: Zgłoszenie prac do konkursr.r jest rór,vnoznacznę z akceptacją

rvarunkór,v regul am inu.
8. Ochrona danych osoborvych.

l) Administratorem danych osoborłych zbieranych od uczestników i zwycięzcórv jest

Regionalne Centrum Krrltury w Chocianowie trl. KościLrszki 5, 59-140 Chocianólv.
tel. (0-76) 8l8 55 80. e-mail: ,srlrqlatt4!!irckchociaIlgrił!

2) Przetwarzanie danych osobowych odbyrvać się będzie na zasadach przewidziariych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l61679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. rv sprawie ochrony osób fizl,cznych lv zr,viązku z przetlvarzaniem
danych osobou,ych i lv spralvię sr,vobodnego przepłyr.vu takich danych oraz
uchylenia dyrektyrvy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) Dane osobowe Llczestników i zwycięzców będą przetrvarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych, w tym
w przygotowanycli relacjach prasowych.

4) Podanie danych osobor,vych ma charakter dobror,volny, ale jest niezbędne do rtdziałr-r

w konkursie.
1) Uczestnikom konkursu,którzy podają dane osobor,ve przysługuje prawo dostępu do

treści srvoich danych orazzzastrzężęniem przepisów prawa przysługuje prar,vo do:

sprostowania danych. usunięcia danych, ograniczenia przetr,varzania danych,
przenoszenia danych, rvniesienia sprzecir,vu. cofnięcia zgody w dolvolnym
momencie,

ż) Organizator będzie zbięrał od uczestników następujące dane:

a) imię inazwisko,
b) informacja do jakiej szkoły uczęszcza i do której klasy.


