Zasady uczestnictwa w XXIII Wiosennym Przeglądzie Sztuki
Chełmek 2022:

1. Przegląd adresowany jest do osób pełnoletnich uprawiających twórczość plastyczną w zakresie
rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki, technik mieszanych i multimediów,
2. Praca do przeglądu powinna być dostarczona najpóźniej do 15.04. 2022 r. do siedziby MOKSiR
w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
3. Przyjmowanie prac odbywać się będzie w ścisłym rygorze sanitarnym, tj. po wcześniejszej
dezynfekcji rąk, obowiązkowo w maseczce, w przedsionku bocznego wejścia do budynku
MOKSiR,
4. Uczestnik może złożyć 2 prace, w przypadku pracy dwuwymiarowej maksymalny format nie
może przekroczyć 100x70 cm,
5. Praca powinna być przygotowana do ekspozycji (systemy mocowań, sucha powierzchnia),
6. Praca powinna posiadać na odwrocie czytelnie wypełnioną metrykę: imię, nazwisko autora,
miejscowość, wymiar, technika i rok powstania oraz nr telefonu,
7. Organizator zastrzega sobie niedopuszczenie pracy do ekspozycji,
8. Wystawa prezentowana będzie od dnia 22.04. 2022 r., ze względów epidemiologicznych termin
finisażu zostanie ogłoszony w czasie późniejszym,
9. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oraz odbioru pracy we własnym zakresie,
10. Czytelnie wypełniona i podpisana karta wraz z podpisanym oświadczeniem RODO oraz
oświadczeniem covidowym stanowi podstawę do uczestnictwa w wystawie,
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wizerunkami prac dla celów prasowych
oraz promocji i upowszechniania wydarzenia,

KARTA UCZESTNICTWA
XXII WIOSENNY PRZEGLĄD
SZTUKI 2022

oryginał

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………
Adres zamieszkania i kod……………………………………………………..
Telefon, e – mail……………………………………………………………….
Tytuł pracy, wymiary i rok powstania…………………………………………..
………………………………..
podpis uczestnika
Czytelnie wypełniona i podpisana karta, oświadczenie RODO oraz oświadczenie covidowe
stanowią podstawę uczestnictwa.

KARTA UCZESTNICTWA
XXII WIOSENNY PRZEGLĄD
SZTUKI 2022

kopia dla uczestnika

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………
Adres zamieszkania i kod……………………………………………………..
Telefon, e – mail……………………………………………………………….
Tytuł pracy, wymiary i rok powstania…………………………………………..

………………………………..
podpis uczestnika
Czytelnie wypełniona i podpisana karta, oświadczenie RODO oraz oświadczenie covidowe
stanowią podstawę uczestnictwa.

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19:
Ja, niżej podpisana/y:
_______________________________________________________________________
Nr telefonu:
______________________________________________________________________________
1.Oświadczam, że według mojej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia: 1)nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;2)nie przebywam na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym; 2.W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału
w wydarzeniu organizowanym przez MOKSiR Chełmek wystąpią u mnie objawy zakażenia
COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby
sanitarne i epidemiologiczne, a także MOKSiR na nr telefonu: 33 846 12 96
oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 3.
Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego
funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującego w MOKSiR.

Przetwarzanie danych osobowych:
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac
Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: moksir@chelmek.pl,
telefonicznie pod numerem 33846 12 96, lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
poprzez e-mail: a.baranowska@ewartbhp.pl
4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja Projektu, w związku z realizacją zadań
statutowych MOKSIR, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze
fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz.1675 z późn.zm., z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr 226, poz. 1809)
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit.e (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)).

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
prowadzonym przez Administratora.
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi mi
udział w Projekcie.
12.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Podpis uczestnika:
…...................................................

