Regulamin Konkursu nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw
Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo 2022

§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
§ 2. Przedmiot konkursu
Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:
* rzeźba i płaskorzeźba
* haft kujawski
* koronka
* zdobnictwo
* kowalstwo
* inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła
§ 3. Uczestnicy konkursu



Twórcy ludowi z regionu Kujaw.
Amatorzy – kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej
§ 4. Zasady udziału

*
*
*
*

Każdy uczestnik może dostarczyć minimum 3, a maksimum 5 prac.
Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs.
Każda praca musi być oznaczona wyłącznie godłem.
Autor prac dostarcza Organizatorowi prace wraz z kopertą, na której musi być
umieszczone godło. W kopercie należy umieścić:
- imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania
- wykaz wszystkich prac wraz z tytułami lub nazwami każdego z dzieł
- rok wykonania prac
- wycenę każdej pracy
- podpisane oświadczenie uczestnika konkursu stanowiące załącznik do regulaminu
§ 5. Przebieg i kryteria oceny prac






Prace konkursowe należy składać do dnia 31 lipca 2022r. w siedzibie
Muzeum im. Jana Kasprowicza, przy ulicy Solankowej 33, 88-100 Inowrocław.
Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową.
Komisja ocenia prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną
sztuką ludową Kujaw
Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa nastąpi w dniu otwarcia wystawy
pokonkursowej. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani.
§ 6. Sprawy organizacyjne



Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych
przez Organizatora konkursu.



Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na pozostawienie swoich prac
(wytypowanych przez Komisję) na czas trwania wystawy pokonkursowej.
Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorowi.



Bliższych informacji udziela Katarzyna Kasiborska, tel. 52 357 58 73;
e-mail : historia@muzeum-inowroclaw.pl

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1),
dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa 33,
88-100 Inowrocław.
2) Inspektor Ochrony Danych: Sebastian Jarecki, tel. 52/ 355 16 79
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4) Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 a RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła
Pani/Pan zgodę.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania oraz
uzupełnienia, a w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano lub są
przetwarzane, w przypadku gdy nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub w przypadku
gdy dane osobowe zostały zebrane na potrzeby marketingowe przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Sporządził: mgr Katarzyna Kasiborska

Załącznik do regulaminu

Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja …...................................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora konkursu – Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, na potrzeby związane
z Konkursem nieprofesjonalnej sztuki ludowej Kujaw ,, Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo 2022”.

…......................................................
miejscowość, data

…..............................
czytelny podpis

