CENTRUM ANIMACJ SPOŁECZNEJ – POSTAW NA WOLONTARIAT!
Węgorzewo Wilkasy
Plac Wolności 1b,
11-600 Węgorzewo
Tel. +48 87 427 06 17

biuro@caswegorzewo.pl

Olsztyńska 54, Wilkasy,
11-500 Giżycko
Tel. +48 87 428 29 51

www.caswegorzewo.pl

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego
pt. „NIEPODLEGŁA POLSKA”
organizowanego w ramach projektu
„Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT!”

I.

Organizator konkursu
Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA
WOLONTARIAT”, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dofinansowanego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

II.

Cel konkursu
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych oraz pogłębienie wiedzy
o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski, czyli odzyskania
niepodległości 11 listopada 1918 roku. Celem konkursu jest także zmobilizowanie i zachęcenie
członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych do wspólnego działania oraz wzrostu
aktywności społecznej i wolontariackiej mieszkańców regionu.

III.

Tematyka prac plastycznych, format i technika
1. Tematem jest uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń związanych
z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską
w 1918 r. poprzez stworzenie plakatu.
2. Prace konkursowe powinny być formatu A2 (połowa brystolu).
3. Technika: dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, technika mieszana).
4. Nie dopuszczamy prac przestrzennych.

IV.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z obszaru, na którym jest realizowany
projekt (tj. z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Giżycko, Ryn, Miłki, Wydminy, Kruklanki,
Pozezdrze, Węgorzewo, Budry, Srokowo).
2. Plakat może być autorstwa jednej osoby bądź kilku.
3. Plakat powinien zostać złożony przez organizację pozarządową, przy czym jedna organizacja
może złożyć więcej niż jeden plakat.
4. Plakaty mogą być również składane przez Kluby Wolontariackie – w takiej sytuacji powinny
być zgłaszane i podpisywane przez opiekuna Klubu.

V.

Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Prace złożone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
3. Zgłoszenia prac do konkursu należy dokonać w oparciu o formularz stanowiący załącznik do
niniejszego Regulaminu.
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4. Prace do konkursu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data nadania
przesyłki) na niżej podane adresy:
a) Biuro CAS w Węgorzewie, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo,
b) Biuro CAS w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, Wilkasy, 11-500 Giżycko.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac.
6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
7. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna najlepszym
pracom nagrody i wyróżnienia. W skład Komisji Konkursowej wejdzie: Plastyk z Węgorzewskiego
Centrum Kultury, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Prezes
Związku Stowarzyszeń LGD9.
8. Zwycięzcom konkursu za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe o wartości
400 zł, 300 zł oraz 200 zł. Ponadto Uczestnicy Konkursu otrzymają elegancką metalową przypinkę
w postaci biało-czerwonej wstęgi z wizerunkiem Polskiego Orła.
9. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
VI.

Termin zgłaszania prac do konkursu
1.Prace konkursowe wraz z załącznikami należy składać
do 22 października 2018r., do godziny 13:00.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

od

27

września

2018r.

VII.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac papierowo i w Internecie bez
uiszczania honorariów autorskich. Zgłaszający pracę do konkursu plastycznego posiada wszelkie
zgody wymagane prawem do zgłoszenia pracy.
2. Rozstrzygniecie konkursu i ocena prac nastąpi do 09 listopada 2018r. Wszystkie zgłoszone prace
będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii „Pod Lipami” w Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Wilkasach.
3. Rozdanie nagród Zwycięzcom konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania
podsumowującego konkurs. Dokładna data będzie podana na stronie internetowej:
www.caswegorzewo.pl
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
6. Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w biurach
projektu CAS w Węgorzewie i Wilkasach lub na stronie www.caswegorzewo.pl

VIII.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorami Państwa danych osobowych są: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel.
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87 427 06 17, e-mail: biuro@mazurylgd9.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora
Mazurskie”, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 428 29 51, e-mail: biuro@mazurylgr.pl
Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji konkursu
w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT” realizowanego
przez Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora
Mazurskie”.
Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 2. Zakres
przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
a. Imiona i nazwiska osób reprezentujących organizację pozarządową,
b. informację o pełnionej funkcji w organizacji pozarządowej,
c. adres siedziby i dane kontaktowe reprezentowanej instytucji.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wykazanych wyżej celów przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Do danych może mieć dostęp Instytucja Zarządzająca - Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz krajowe organy audytowe i dochodzeniowe.
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości
udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA
WOLONTARIAT”.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu
profilowaniu.
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