REGULAMIN KONKURSÓW
PLASTYCZNEGO „DYNIA PEŁNA ENERGII”
I
HODOWLANEGO „DYNIA JAKA JEST, KAŻDY WIDZI”
W RAMACH
VIII FESTIWALU ZAKLĘTE W DYNI
Dlaczego dynia w Nowej Hucie? Czy ktoś z Was wie, że w nowohuckich Branicach mamy zagłębie dyniowe? Czy ktoś
był tam jesienią i podziwiał pomarańczowo-zielone pola? To właśnie branickie dynie zainspirowały nas do
przygotowania dyniowego Festiwalu. To warzywo hodowane od dawna w Ameryce Południowej, u nas cieszy się
coraz większą popularnością zarówno na targach, na stołach jak i w ogródkach działkowych. Już po raz piąty
zapraszamy do wspólnej zabawy i do odnalezienia tego, co w dyni zaklęte. Jednym z ważniejszych punktów Festiwalu
są konkursy plastyczny i hodowlany. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady udziału w konkursie
plastycznym „Dynia pełna Energii” oraz konkursie hodowlanym „Dynia jaka jest, każdy widzi”.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursów odbywających się w ramach VIII Festiwalu Zaklęte w Dyni są: Stowarzyszenie
Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.
2. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
3. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW
1. W ramach VIII Festiwalu Zaklęte w Dyni odbędą się dwa konkursy:
a) Dynia pełna Energii– konkurs plastyczny:
o zgłoszenia indywidualne lub pary (2 dzieci):
 do 10 lat
 od 10 do 16 lat
o zgłoszenia rodzinne - w tym min. 1 dziecko
b) Dynia jaka jest, każdy widzi – konkurs hodowlany:
o zgłoszenia indywidualne, bez ograniczeń wiekowych.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba/rodzina, która dostarczy wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszenia:
o osobiście: os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków
lub
o mailowo (skan podpisanej karty) na adres: konkursy@zakletewdyni.pl w nieprzekraczalnym terminie do
10 września 2019 r. oraz dostarczy pracę konkursową w dniu imprezy finałowej, która odbędzie się 15
września 2019 r., Aleja Róż w Krakowie w godzinach 11.00-14.00. Prace należy dostarczyć w godz.10.0011.00.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w obydwu konkursach. W ramach danego konkursu uczestnik może zgłosić
tylko jedną pracę (indywidualnie lub rodzinnie).

5. Prace zgłoszone do konkursu Dynia pełna Energii mogą być wykonane wyłącznie przy użyciu materiałów, które nie
stanowią gotowych części zabawek.
6. Kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty (os. Centrum A 6a, Kraków) lub
na stronie festiwalu www.zakletewdyni.pl.
7. O zwycięstwie w poszczególnych konkursach zadecyduje specjalnie powołane jury, które oceni:
 w konkursie Dynia pełna Energii – oryginalność wykorzystania dyni, jako tworzywa plastycznego,
pomysłowość aranżacji, ogólny wyraz artystyczny,
 w konkursie Dynia jaka jest, każdy widzi – pojedyncze okazy, ich oryginalny kształt i kolor.
8. Na zwycięzców czekają nagrody.
9. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas imprezy finałowej VIII Festiwalu Zaklęte w Dyni.
10. Po rozstrzygnięciu konkursów prace powinny zostać odebrane przez uczestników konkursów.
§3
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursów są na pomocy porozumienia: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (os. Centrum A 6a
w Krakowie) oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Zgody 1 w Krakowie).
b) Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do identyfikacji uczestników konkursów i wręczenia
nagród.
c) Dane uprawnionych przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji konkursów zgodnie z niniejszym
Regulaminem na podstawie zgody uczestnika wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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.
d) Dane osobowe uczestników konkursów nie będą udostępniane odbiorcom danych innym niż uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty Festiwalu.
f) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez
przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.,, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Uczestnik ma również prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych.
Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
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§4
PRAWA AUTORSKIE
Zgłoszenie pracy do konkursów jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne publikowanie przez
Organizatorów fotografii prezentujących zgłoszone prace.
Do konkursów mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw, w tym praw autorskich osób trzecich.
W razie gdyby Organizatorzy ponieśli jakąkolwiek szkodę związaną z roszczeniami osób trzecich w związku
z nadesłanymi pracami, uczestnik konkursu zobowiązuje się pokryć w/w szkodę w całości.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Materiały reklamowo-promocyjne konkursów mają jedynie charakter informacyjny.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu oraz osób
trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych).
Informacji dodatkowych o konkursach udziela Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (os. Centrum A 6a, Kraków,
tel. 12 644 68 10 wew. 25, stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl)
Wszelkie spory związane z konkursami, których dotyczy niniejszy regulamin, rozpoznawane będą przez sąd
właściwy dla siedzib Organizatorów w Krakowie.

