KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE STANISŁAWIE OSTOJA- KOTKOWSKIM
PT. „MISTRZ ŚWIATŁA STANISŁAW OSTOJA - KOTKOWSKI W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI”

Przasnysz 2019
W dniu 2 kwietnia 2019 roku mija 25 rocznica ś mierci twó rcy sztuki laserowej oraz
jednego z pierwszych w ś wiecie grafikó w komputerowych Stanisława OstoiKotkowskiego. Dla uczczenia pamięci wielkiego artysty i prekursora sztuki
wspó łczesnej, a jednocześ nie swojego Patrona, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
ogłasza konkurs wiedzy o Jó zefie Stanisławie Ostoi-Kotkowskim przeprowadzony w
formie gry miejskiej.
Celem konkursu jest:
•
•
•

promocja postaci i twórczości Stanisława Ostoi- Kotkowskiego
nowe spojrzenie na laser, komputer jako narzędzie do uprawiania sztuki
możliwość wzięcia udziału w warsztatach laserowych i obejrzenia koncertu
laserowego z wykorzystaniem nowych technologii

•

promocja miasta i regionu

Konkurs realizowany jest jako zadanie pt. „Mistrz Światła Stanisław Ostoja -Kotkowski w
25 Rocznicę Śmierci” z programu Sztuki wizualne 2019 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego . Instytucją zarządzającą Programem jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
w Warszawie.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
w ramach zadania pt.” Mistrz S* wiatła Stanisław Ostoja -Kotkowski w 25 Rocznicę
S* mierci” 06 wrześ nia 2019
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem gry miejskiej „Mistrz S* wiatła Stanisław Ostoja-Kotkowski w 25
Rocznicę S* mierci” (zwanej dalej „Grą”) rozgrywanej 07 wrześ nia 2019 r. w
Przasnyszu jest: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
2. Wspó łorganizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjació ł Ziemi Przasnyskiej
Liceum Ogó lnokształcące im. KEN w Przasnyszu
w dalszej częś ci Regulaminu nazywani Organizatorami.
3. Fundatorem nagró d jest Miasto Przasnysz oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 07 wrześ nia 2019 r. w godz. 14.00-15.10 na
terenie miasta Przasnysz.

2. Celem uczestnikó w Gry jest przejś cie całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak
najkró tszym czasie. Szczegó ły realizacji tych celó w zostaną podane uczestnikom Gry
przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-19 lat).
Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.
4. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołó w – po 3 Zespoły dla każ dej grupy
wiekowej.
5. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie
wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun
nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań . Jego rola polega na
zapewnieniu bezpieczeń stwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między
punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy
wyznaczają spoś ró d siebie kapitana zespołu.
6. Każ da z osó b uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia,
umoż liwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osó b
uczestniczących w Grze opieki medycznej. Opró cz tego Uczestnicy powinni zadbać o
odpowiedni ubió r sportowy (zwłaszcza buty) a takż e (w razie niepogody) o
odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
7. Podczas Gry każ dy Zespó ł musi posiadać sprawnie działający telefon komó rkowy, za
poś rednictwem któ rego będzie mó gł (w razie koniecznoś ci) skontaktować się z
Organizatorem.
8. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu
Kultury lub mailowo: mdkprzasnysz@o2.pl Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra
miejska” przyjmowane będą do 05.09.2019r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu do
udziału w grze decyduje kolejnoś ć zgłoszeń zespołó w. W przypadku braku zgłoszeń
do któ rejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie
iloś ci zespołó w w kategorii, do któ rej zgłoszeń było więcej. Jednak ogó lna iloś ć
zespołó w biorących udział w grze nie moż e przekroczyć liczby 6.
9. Gra rozpocznie się 07 września 2019 r. o godz. 14.00. Miejsce zbiórki zespołów:
Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).
10. Podczas Gry każ dy Zespó ł otrzyma Kartę Druż yny.
11. Gra kończy się 07 września 2019 r. o godz. 15.10. Po tym terminie Zespoły
zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego
w Przasnyszu.
12. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za któ re będą przyznawane punkty.
13. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każ dym
punkcie kontaktowym liczba uczestnikó w w Zespole będzie weryfikowana z liczbą
graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodnoś ci Zespó ł moż e zostać
zdyskwalifikowany.
14. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespó ł niniejszego regulaminu,
złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia
wskazó wek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania
Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatoró w w tej kwestii jest
ostateczna.
15. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczegó lnej
ostroż noś ci.

16. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraż a zgodę na: wzięcie
udziału w Grze na warunkach okreś lonych w niniejszym regulaminie oraz
przetwarzanie przez Organizatoró w danych osobowych uczestnika w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry.
§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespó ł, któ ry w najkró tszym czasie rozwiąż e wszystkie zadania na
wyznaczonej trasie i zbierze największą iloś ć punktó w.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty
i czas wykonanych zadań . W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca
należ y do Organizatora.
3. Ogłoszenie wynikó w Gry i wręczenie nagród nastąpi 07 września 2019 r. nie
później niż o godz. 15.30 na mecie Gry.
§ 4. Nagrody
1. Organizatorzy zapewniają nagrody i upominki.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w
Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury
www.mdkprzasnysz.pl, , Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Towarzystwa Przyjació ł Ziemi Przasnyskiej , Liceum Ogó lnokształcącego im. KEN w
Przasnyszu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, a takż e w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos
rozstrzygający należ y do Organizatoró w.
3. Jury powoływane jest przez Organizatora Konkursu. Decyzje podjęte przez jury są
ostateczne. Zwycięzcom i uczestnikom gry nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.
4. MDK nie zwraca kosztó w dojazdu na Konkurs. Każ dy uczestnik / zespó ł / grupa
organizuje transport we własnym zakresie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z waż nych
przyczyn.
Informacje o Konkursie (regulamin, karty zgłoszeń ) dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta Przasnysz http://www.przasnysz.um.gov.pl oraz Miejskiego Domu
Kultury www.mdkprzasnysz.pl.
Koordynatorzy Konkursu:
Piotr Kaszubowski – Prezes TPZP , (29 752 22 92)
Krzysztof Gadomski – MDK Przasnysz (29 752 32 20)
Zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu oraz wizerunkó w
utrwalonych podczas Konkursu jest Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w
Przasnyszu, przy ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz, tel. 29752 32 20, email mdkprzasnysz@o2.pl.
Nadzó r nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony
Danych, z któ rym moż na się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej
iod@mdkprzasnysz.pl. Pod tym adresem zgłaszać moż na m.in. ż ądania realizacji praw, o któ rych
mowa niż ej a takż e wszelkie pytania, wątpliwoś ci bądź zastrzeż enia dotyczące przetwarzania
danych. Jeż eli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej moż e skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Domu Kultury.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, któ re przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury,
w celu i w zakresie okreś lonym przez Dom Kultury. Inne kategorie odbiorcó w danych mogą być
wskazane poniż ej, oddzielnie dla poszczegó lnych czynnoś ci przetwarzania.
Osobie, któ rej dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień : prawo ż ądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień
odbywa się na warunkach i na zasadach okreś lonych w Ogó lnym rozporządzeniu o ochronie
danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez
rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.
Osobie, któ rej dane dotyczą przysługuje ró wnież prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

I. Przetwarzanie danych osobowych uczestników, podanych w zgłoszeniu do
konkursu, w tym opiekunów
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureató w
oraz opublikowania listy uczestnikó w i laureató w na stronie internetowej Urzędu Miasta,
Miejskiego Domu Kultury, w profilach facebook, w mediach społecznoś ciowych, w prasie, radiu i
telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika
konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestnikó w - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Podanie danych osobowych i wyraż enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Zgodę moż na wycofać w każ dym czasie. Nie wpływa to na zgodnoś ć z prawem przetwarzania
dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest ró wnoznaczne z rezygnacją
z udziału w przeglądzie. Zgodę moż na wycofać wysyłając wiadomoś ć na adres poczty
elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię
i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – ró wnież imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego.
Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Pań stwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 5
lat od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, ż e nie istnieją przesłanki do ich dalszego
przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w związku z przeglądem lub potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie
wizerunku lub na otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłoś ci przeglądach lub
innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane
dłuż ej w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii
działalnoś ci Domu Kultury, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury.

II. Przetwarzanie wizerunków uczestników Konkursu w celu dokumentowania
jego przebiegu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania
jej.
W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania
przebiegu konkursu oraz informowania o działalnoś ci Domu Kultury i promowania jej, w tym

fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestnikó w konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury,
któ rym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalnoś ci oraz dąż enie do zaspakajania
potrzeb mieszkań có w dzielnicy i innych osó b zaró wno w zamiarze informowania o prowadzonej
działalnoś ci jak i zachęcania do udziału w niej.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału
osoby, któ rą ten wizerunek przedstawia.
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, któ re – na mocy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyraż oną
odrębnie zgodę osoby, któ rej wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w
przypadku osó b niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt,
ż e nie każ de rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby
wymaga takiej zgody.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, moż na ją wycofać w każ dym czasie ale
nie wpływa to na zgodnoś ć z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. W
przypadku fotografii i nagrań wideo z występó w zespołowych brak zgody dotyczącej choć by
jednego członka zespołu moż e oznaczać brak moż liwoś ci rozpowszechniania fotografii i nagrań
wideo tego zespołu.
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku moż na wycofać wysyłając wiadomoś ć na adres poczty
elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę przeglądu oraz
imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika ró wnież imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego, a takż e wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony
na nich wizerunek, któ rego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, ż e nie wszystkie
fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osó b, któ rych
wizerunek jest na nich uwidoczniony.
Dom Kultury dokłada starań , aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały
ż adnej z uwidocznionych na nich osó b w sposó b niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy
dobre obyczaje. Osoby, któ re mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich
wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub
fotografem. Zgłaszane ż yczenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby
będą honorowane, o ile nie uniemoż liwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celó w
dokumentalnych.
Należ y mieć na uwadze, ż e rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www
lub w mediach społecznoś ciowych oznacza moż liwoś ć dostępu do nich na całym ś wiecie, w tym
w krajach któ re nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii
Europejskiej.
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, któ re przetwarzają je na zlecenie
Domu Kultury m.in. fotografom, usługodawcom ś wiadczącym usługi hostingu serwisu www,
usługodawcom ś wiadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie okreś lonym przez
Dom Kultury.
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osó b zostaną usunięte po 5 latach od dnia
utrwalenia, za wyjątkiem tych, któ re zostaną zachowane do celó w archiwalnych w interesie
publicznym.

