Regulamin
uczestnictwa w „Kulturalnych feriach w Leszczynku on-line”
I. Organizatorzy
1. Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, 99-300 Kutno, Leszczynek 49a.
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku,
99- 300 Kutno, Leszczynek 49a.
II. Cele
1. Wypoczynek i rekreacja dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie
ferii zimowych.
2. Rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności.
3. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
4. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
III. Informacje o zajęciach i zasadach udziału
1. Materiały w ramach „Kulturalnych ferii w Leszczynku on-line” publikowane będą
codziennie w okresie od 11 do 15 stycznia 2021 roku o godzinach 9:00, 11:00 oraz
13:00 na stronie internetowej www.ckgk.pl oraz na profilach Organizatorów na
Facebooku fb/centrumkulturygminykutno i fb/bibliokutno.
2. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat, jednakże dopuszcza
się udział w wydarzeniu uczestników w wieku do 15 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz nadesłanie
Oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.
4. W celu wzięcia udziału w „Kulturalnych feriach w Leszczynku on-line” należy
przesłać na adres mailowy sekretariat@ckgk.pl skan/zdjęcie podpisanego przez
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia zawierającego
akceptację Regulaminu oraz zgody na udział w wydarzeniu i na przetwarzanie
danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Oświadczenie należy przesłać wraz z rozwiązaniami zadań.
5. W ramach „Kulturalnych ferii w Leszczynku on-line” dla uczestników
przygotowano 12 zadań, w 5 blokach tematycznych: Dlaczego królowie noszą
korony? Jak powstają kolory? Jak poruszał się pierwszy pociąg? Dlaczego płatki
śniegu są w kształcie gwiazdek? Jak wysyłano wiadomości kiedy nie było jeszcze
listonosza?
6. Zadania polegają na wykonaniu m.in. kolorowanki, prac artystycznych przy użyciu
dowolnej techniki plastycznej (farby, kredki świecowe, kredki ołówkowe, pastele,
ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydrapywanka, itp.), przygotowaniu nagrania
oraz rozwiązaniu quizów.
7. Zdjęcie/skan pomalowanej kolorowanki, wykonanych prac oraz nagrania należy
przesyłać do dnia 17 stycznia 2021 r. włącznie, do godz. 23.59, na adres mailowy

sekretariat@ckgk.pl. Dopuszcza się przesłanie wszystkich wykonanych zadań
w jednej wiadomości. W treści maila powinny znaleźć się dane autora: imię
i nazwisko oraz wiek uczestnika. Quizy należy rozwiązać on-line z podaniem
imienia i nazwiska.
8. Quizy będą aktywne od dnia ich publikacji do dnia 17 stycznia 2021 roku.
IV. Nagrody za aktywny udział
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za aktywny udział w „Kulturalnych
feriach w Leszczynku on-line”.
2. Nagrody rzeczowe za aktywny udział w „Kulturalnych feriach w Leszczynku online” otrzymają uczestnicy, którzy prześlą odpowiedzi na minimum 8 z 12 zadań,
z uwzględnieniem, że z każdego dnia ferii należy rozwiązać minimum jedno
zadanie. Jako odpowiedź traktowane jest również rozwiązanie quizów pod
warunkiem podania w nich imienia i nazwiska uczestnika.
3. Każdy uczestnik otrzyma Dyplom.
4. Informacja o przyznaniu nagród rzeczowych za aktywny udział zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.ckgk.pl w dniu 22 stycznia 2021 r.
5. O terminie i sposobie przekazania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni
mailem na adresy, z których nadesłane zostały prace zgłoszeniowe.
6. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe będzie można odebrać osobiście w sekretariacie
Centrum Kultury Gminy Kutno w terminie od 25 stycznia 2021 r. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. W przypadku braku możliwości odbioru
nagród we wskazanych godzinach możliwe jest ustalenie innych godzin po
uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 24 363 48 45.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Pani/a dziecka jest Centrum Kultury Gminy
Kutno (99-300 Kutno, Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można
kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, art. 8 ust. 1. RODO
w celu organizacji, promocji oraz wyłonienia najbardziej aktywnych uczestników
„Kulturalnych ferii w Leszczynku on-line”.
4. Dane uczestników „Kulturalnych ferii w Leszczynku on-line” będą przechowywane
przez okres realizacji i promocji wydarzenia oraz przez okres wynikający
z obowiązku sprawozdawczego i archiwizacji dokumentów.
5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach
rozliczenia środków finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników
oraz uprawnione podmioty realizujące zadania Administratora związane

z organizowanym konkursem.
6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania.
9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej
www.ckgk.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od
nich niezależnych.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
uczestnictwa
w
„Kulturalnych
feriach w Leszczynku on-line”

OŚWIADCZENIE
rodziców / opiekunów prawnych
Ja niżej podpisany/a …………………………… ……...................jako rodzic/opiekun prawny
dziecka………………………………………………………………………........................................
imię i nazwisko oraz wiek dziecka

będącego uczestnikiem „Kulturalnych ferii w Leszczynku on-line” oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w „Kulturalnych feriach w Leszczynku online” organizowanych wspólnie przez Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminną Bibliotekę
Publiczną oraz wyrażam zgodę na udział dziecka w tym wydarzeniu.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.
Godząc się na udział dziecka w „Kulturalnych feriach w Leszczynku on-line” wyrażam
zgodę na:
1. przetwarzanie przez organizatorów wydarzenia danych osobowych mojego dziecka
podanych w oświadczeniu (imienia, nazwiska , wieku) oraz moich danych osobowych
(imienia i nazwiska) powiązanych z danymi dziecka w celach wynikających z organizacji
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez
organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas nagrania wykonania
własnej interpretacji wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima na:
- stronach internetowych Organizatorów TAK/NIE*
- profilach na portalach społecznościowych Organizatorów na Facebooku, a także
innych instytucji: Gminy Kutno oraz lokalnych portali informacyjnych informujących
o tym wydarzeniu TAK/NIE*
3. wielokrotne, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, nieodpłatne
publikowanie w różnych formach utrwaleń wykonanych przez dziecko prac,
w materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem, publikacjach informujących
o wydarzeniu, na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych
organizatorów i innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym
wydarzeniu, na polach eksploatacji obejmujących:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką

nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do
pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, tym w sieci Internet
oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. TAK/NIE*
…………………………
miejscowość i data

… ……………………………………
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

