
AKCJA ARTYSTYCZNA 

ZOSTAŃ W DOMU, BY TWORZYĆ!

Kochani Artyści z Grupy 18 – Obsydian i Nasi Przyjaciele,

jeśli macie wolną chwilę, proszę nie marnujcie jej, tylko zabierajcie się do pracy!
Niech ten czas  będzie  dla  Was twórczy.  Mimo wszystko  nie  damy się!  Każda
Wasza praca zostanie opublikowana na naszej  stronie www, a w przyszłości  z
przesłanych  przez  Was  prac  powstanie  z  nich  wystawa  o  tytule  Czas
kwarantanny. Czekamy na Wasze propozycje. Wysyłajcie zdjęcia Waszych prac
wraz z opisem (autor, tytuł, wymiar i technika) 

P.S. Nie musicie być członkami grupy, by brać udział w tym projekcie. Czekamy
na Wasze propozycje! Jeśli to możliwe zostańcie w domu, by tworzyć.

Organizator:

OPP4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu. ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze, tel.
(032) 277 54 81, e-mail: opp4@opp4.zabrze.pl, www.opp4.zabrze.pl

Cel akcji

Promocja  kreatywnego  spędzania  wolnego  czasu,  rozwijanie  własnych  pasji,
podjęcie próby własnej prezentacji prac, profilaktyka prozdrowotna .

Uczestnicy

Projekt  jest  kierowany  do  wszystkich  bez  względu  na  wiek,  talent,  miejsce
zamieszkania. 

Wymagania formalne

Jedynym kryterium oceny prac jest fakt, że powstały one w domu w terminie od
13  marca  2020r.  Do  projektu  można  nadsyłać  prace  w  każdej  technice
plastycznej  opisane w następujący  sposób:  autor,  tytuł,  wymiar  i  technika.  W
przypadku dzieci,  prosimy,  aby  prace  były  wysłane  przez  rodziców,  którzy  są
proszeni  –  w celach  bezpieczeństwa  i  prawidłowej  organizacji  wydarzenia  –  o
podanie swojego imienia i nazwiska jako opiekuna dziecka. 

Prace przyjmujemy w formie zapisu elektronicznego jako zdjęcie w formie jpg.

Uwagi organizacyjne

Wszystkie prace wraz ze wskazaniem autora zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora. 

Uczestnik gwarantuje, że praca jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw



autorskich  oraz  jakichkolwiek innych  praw osób  trzecich;  odpowiedzialność  za
naruszenie  przez  wykonaną  pracę  jakichkolwiek  praw osób  trzecich  w  całości
obciąża uczestnika projektu.

Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac w
momencie  ich  wysłania,  w szczególności  prawa autorskie  do zaprezentowania
prac,  tj.  ich wystawienie mające na celu promocję  projektu oraz  placówki,  na
plakacie, ulotce.

Zgłoszenie udziału w projekcie jest jednoznaczne ze zgodą na udział w projekcie
oraz  akceptacją  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  i  ich
opiekunów  (imię,  nazwisko,  adres  e-mail)  w  celu  organizacji  i  właściwego
przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. projektu.

Udział w projekcie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym
regulaminie.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  niniejszego
regulaminu.

Terminy

Prace będziemy publikować na bieżąco. Akcja rozpoczęła się 16 marca 2020 i
potrwa do końca kwarantanny.

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Państwa  danych  osobowych  (dalej  jako:  „Administrator")  jest
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 z siedzibą w Zabrzu, ul. Korczoka 98, tel.: 32
277-54-81, e-mail: opp4@opp4.zabrze.pl, REGON: 272075085, NIP: 6481101975.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*,
czyli  na podstawie dobrowolnej  zgody na przetwarzanie  danych osobowych w
ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane  przetwarzane  są  w  celu  wzięcia  przez  Panią/Pana  lub  Państwa  dziecko
udziału w projekcie, obsługi uczestników projektu oraz zapewnienia prawidłowej
organizacji projektu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z projektem, jak
również  jej  archiwizacji  oraz  promocji  wydarzenia  i  będą  przechowywane  do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp  do  danych  będą  miały  osoby  pracujące  i  współpracujące  z
Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa
dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również
profilowane.

Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące  danych
osobowych:  dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania  lub  uzupełniania
danych  osobowych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  usunięcia  danych,



przeniesienia  danych  osobowych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego pod adresem ul. stawki 2, 00-193 Warszawa.

*RODO – Rozporządzenie 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)


