POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU

ZAPRASZA DZIECI
w wieku od 5 do 10 lat
DO WIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT:

,,Przygoda z Pogórzaninem…’’
Konkurs odbędzie się w dniach: 17.07.2021 (sobota)
18.07.2021 (niedziela)
Kochane Dzieci!
Gdy ruszamy w drogę kolejką Pogórzanin obserwujemy krajobraz jaki nas otacza:
pola, wioski, a także zwierzęta np. sarny, zające , bażanty, przelatujące motyle
a nawet krowy i konie.
Dlatego zachęcamy Was mali podróżnicy do narysowania kolejki Pogórzanin oraz
krajobrazu widzianego podczas drogi.

Liczymy na Was i wierzymy ze potraficie nas zaskoczyć !!!
Powodzenia.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczy dla najmłodszych dzieci w wieku od 5- do 10 lat.
Prace będą zbieranie podczas przejazdu kolejki Pogórzanin w dniach 17.07.2021 r.
(sobota) i 18.07.2021 r. (niedziela ) pierwszym kursem w godzinach od 10.00 do 10.45
oraz podczas drugiego kursu w godz. od 14.00 do 14.45 przez asystentkę pociągu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stacji Łopuszka Mała
- dnia 17.07.2021 r. o godzinie 12.00 (I kurs) oraz godz. 16.05 ( II kurs)
- dnia 18.07.2021 r. o godzinie 12.00 (I kurs) oraz godz. 16.05 ( II kurs)
Prace wykonują dzieci Nie Rodzice na kartce A4, kredkami lub farbami.
Prace muszą być podpisane czytelnie:
Imię Nazwisko:
Wiek dziecka;
Data kursu np. 17.07.2021 r. , 18.07.2021 r.,
Aby wziąć udział w konkursie proszę wypełnić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych: załącznik nr 1 oraz oświadczenie. Dotyczy to rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka biorącego udział w konkursie.
Rysunek + załącznik proszę spiąć razem.

II. Ocena, ogłoszenie wyników konkursu:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana
przez organizatora:
Komisja oceniać będzie:
- pomysłowość,
- staranność,
- zgodność z tematem konkursu.
2. Lista zwycięzców, wizerunek uczestnika oraz prace będą umieszczone na naszej
stronie internetowej oraz na naszym portalu społecznościowym w dniu 21.07.2021 r.
(środa).
Za zajęcie I, II, III, miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowy
dyplom.
Komisja może przyznać również wyróżnienia.

Postanowienia ogóle:
1. Niniejszy regulamin jest jednym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzania konkursu.
2. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
3. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publikacji,
prezentacji zgłoszonej pracy.
Ochrona Danych Osobowych:
1. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzanie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie
dyrektywy 95/46 WES (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu i zakresie
niezbędnych do przeprowadzania konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku,
37-200 Przeworsk , ul. Słowackiego 17.
3. Rodzice, opiekunowie prawni dziecka mają prawo dostępu do treści danych ich poprawiania,
przetwarzania lub zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zwycięskich prac, danych laureatów, tj. imię, nazwisko,
wiek oraz ich wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora, wyłącznie
w celu informowania o przeprowadzonym konkursie oraz jego rozstrzygnięciu.

