XXV SPOTKANIA Z MODĄ NA ZAMKU
KONKURS O ZŁOTY GUZIK BORUTY
REGULAMIN
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Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łęczycy.
Konkurs odbędzie się 30 czerwca 2019 roku (niedziela), o godz. 16.00, na
dziedzińcu Zamku Królewskiego w Łęczycy.
Konkurs jest imprezą otwartą.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto nie zajmuje się profesjonalnie
projektowaniem ubiorów.
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie kolekcji składającej się
z minimum 5 projektów, nie prezentowanych w poprzednich edycjach tego
konkursu.
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnictwa w sekretariacie
organizatora konkursu drogą mailową dkleczyca@dkleczyca.pl, faxem bądź pocztą
na adres: Dom Kultury w Łęczycy, al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca, tel./fax
024 721 03 49, do dnia 19 czerwca 2019 r. oraz wpłatę 50 zł na konto organizatora.
Karta do pobrania ze strony internetowej www.dkleczyca.pl.
Do konkursu może zostać zgłoszona kolekcja odbiegająca tematycznie od
głównego hasła spotkań.
Do oceny prezentacji zostanie powołane przez organizatora Jury Konkursowe.
Jury oceniać będzie całość prezentacji (również jej formę).
Jury przyzna nagrodę specjalną – GRAND PRIX konkursu o ZŁOTY GUZIK BORUTY –
dla najlepszej kolekcji tematycznie związanej z hasłem konkursu.
Pozostałe kolekcje będą oceniane niezależnie od hasła konkursu.
Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury Konkursowego.
Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy
i upominki, ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, modelki i modeli (którymi są uczennice
i uczniowie łęczyckich szkół) oraz pomoc w przygotowaniu pokazu.
Konkurs przeprowadzany jest w ścisłej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
w Łodzi – wykładowcy Akademii są członkami Jury Konkursowego.

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU O ZŁOTY GUZIK BORUTY
w ramach „Spotkań z Modą na Zamku Królewskim w Łęczycy” 2019
Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………..........................
Wyrażam wolę przystąpienia do „Konkursu o Złoty Guzik Boruty” organizowanego
przez Dom Kultury w Łęczycy zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie
www.dkleczyca.pl
Informacje dotyczące uczestnictwa:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………………
Adres mailowy……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa kolekcji……………………………………………………………………………………………………………
Opis kolekcji do zapowiedzi……………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ewentualne życzenia techniczne dotyczące prezentacji(nagranie podkładu muzycznego
dostarczyć akustykowi) …………………………….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić na nasze konto
86 1240 3190 1111 0010 6101 1796
______________________________________________________________________

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą
przetwarzane w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów .
2. Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do kolekcji zgłoszonych do konkursu.
3. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności
statutowej organizatora jako instytucji kultury.
5. Promowania konkursu jako wydarzenia artystycznego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej,
Kodeks Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw autorskich,
w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Konkurs jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika
i kolekcji jego autorstwa nie wymaga zgody.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości przystąpienia do konkursu. Dane osobowe
w ramach dokumentacji statutowej działalności instytucji kultury będą przechowywane przez okres
wyznaczony ustawą, tj. 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, jeśli są nieprawidłowe.
Dane osobowe mogą być udostępnione przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do
kontroli na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z przebiegu wydarzenia zostanie
zamieszczona na stronie internetowej organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm
świadczących na rzecz administratora usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi
archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeśli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać
usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych
w tym przypadku nie przysługuje, możesz kontaktować się z inspektorem danych osobowych Domu
Kultury w Łęczycy na adres mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia
skargi do GIODO, a po 25maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………………………………………………………………
….
data i podpis uczestnika

