REGULAMIN AKCJI PN.:
„ŚWIĘTUJ Z NAMI 230 ROCZNICĘ
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA”

Patronat nad Akcją sprawuje Wójt Gminy Czudec
1. ORGANIZATORZY:
Ośrodek Kultury w Czudcu.
2. CELE AKCJI:
 Promowanie obchodzenia świąt narodowych;
 Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii
naszego kraju;
 Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy
o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Czudec;
 Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania
do tożsamości narodowej;
 Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej
postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.
3. ZASADY AKCJI:
 Akcja jest adresowana do dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia
z terenu Gminy Czudec;
 Dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja dzieci
i młodzież z terenu Gminy Czudec wykonują flagę Polski;
 Technika wykonania flagi – dowolna z wykorzystaniem papieru;
 Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę;
 O formie i terminie dostarczenia własnoręcznie wykonanej flagi (lub
zdjęcia z flagą) Ośrodek Kultury w Czudcu poinformuje w najbliższym
czasie;
Prace należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Kultury w Czudcu
w podanym poniżej terminie.
 Termin trwania Akcji: 30.04.2021r. do godz. 12:00.
 Każda flaga powinna być podpisana (Imię i Nazwisko) na odwrocie,
w niewidocznym miejscu (w przypadku otwarcia możliwości organizacji
wystaw przez OK);
 Wraz z flagą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez
Rodzica/Opiekuna prawnego kartę zgłoszenia oraz zgodę RODO (zał.
nr 1);
 Ze zgromadzonych prac Organizator Akcji stworzy wystawę, którą
udostępni online.
 Każda praca zostanie nagrodzona jedną flagą narodową Polski.

4. INNE:
Organizator zastrzega
w Regulaminie Akcji.

sobie

prawo

do

dokonywania

zmian

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Akcji pn.:
„Świętuj z nami 230 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3-go maja”

KARTA ZGŁOSZENIA
do Akcji pn.:
„Świętuj z nami 230 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3-go maja”
Lp.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

Wiek dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz jego danych osobowych
(Imię i Nazwisko) w związku z przeprowadzaną Akcją związaną z 230 rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3-go maja*
………..……………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

*

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
http://ok-czudec.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/

