
Kto organizuje konkurs?
Organizatorami konkursu są Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i Firma CyberTech 
Cybernetyczne Technologie w Edukacji.

Chcemy pokazać światu, że jesteście! Wielka rzesza fanów klockowych konstrukcji ukrywa 
fantastyczne budowle w zaciszu domowego ogniska. Dajemy Wam, młodzi konstruktorzy okazję 
do odkrycia swoich pasji i talentów – „Ja, Majka, Wojtek, Julka, Staś” jestem super i potrafię 
budować takie konstrukcje jak nikt inny. To jest MOJA budowla i jestem z niej dumny”.
Chcemy  także poprzez ciekawe imprezy towarzyszące zachęcić do aktywności w poznawaniu 
świata techniki, nowoczesnej technologii i edukacji.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania, 
każdego, kto tylko chce do nas przyjechać. 

W konkursie mogą wziąć udział rodziny, w tym rodziny zastępcze, z dziećmi w wieku do 14 lat. 
Wymagamy, by w drużynie był co najmniej jeden rodzic i dziecko oraz nie więcej niż dwoje 
dorosłych. 

Wyzwanie dla rodzin, czyli co mamy zrobić
Zadanie konkursowe polega na zbudowaniu z klocków trwałej, przestrzennej konstrukcji według 
własnego pomysłu. Jeśli więc posiadacie klocki dowolnej, niekoniecznie znanej marki, możecie 
przygotować pracę konkursową, w całkowicie dowolnej dziedzinie. Chcemy by konstrukcje były jak 
najbardziej oryginalne, wymyślone i zaprojektowane przez dzieci, by były owocem dziecięcej 
wyobraźni oraz pasji. 

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia pracy do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia
u organizatorów imprezy. Kartę można pobrać ze strony RCKP www.rckp.krosno.pl i przynieść 
wypełnioną lub wypełnić w dniu imprezy w trakcie zgłoszenia. 
Prosimy, aby prace konkursowe dostarczone były w dniu 10 listopada 2019 roku, w godzinach
9.30-10.00 do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (ul. Kolejowa 1).

Dlaczego organizowany jest konkurs?

Dla kogo jest konkurs?

Mamo, Tato, poświęćcie trochę cennego czasu swoim pociechom i z klockami w ręku budujcie 
dobre rodzinne relacje i przyszłość swoich milusińskich, przyszłych inżynierów, konstruktorów, 
wynalazców.

Najważniejszą ideą konkursu jest oderwanie dzieci i młodzieży od portali społecznościowych i gier 
komputerowych poprzez wskazanie ciekawych form aktywności, podniesienie poczucia własnej 
wartości i odwagi w podejmowaniu rywalizacji.

REGULAMIN KONKURSU
NA KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW

KONKURS

TAK SIĘ SKŁADA

6



Rzecz najprzyjemniejsza, czas na nagrody
Nagrody w konkursie zostaną rozdysponowane przez Jury konkursu w porozumieniu
z Organizatorami. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyróżnione przez Jury Konkursu 
otrzymają atrakcyjne rzeczowe nagrody w postaci klocków, gier rodzinnych, sprzętu sportowego 
itp. Oczywiście nie zapomnimy o zwycięzcach głosowania publiczności, którzy również otrzymają
rzeczowe upominki.

Udział Uczestników w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym 
Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunków własnych i konstrukcji 
zgłoszonych do konkursu oraz na ich publikację w celu promocji wydarzenia.

Załącznik do regulaminu:
Karta zgłoszenia w konkursie „Tak się składa…” 2019
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych (RODO)

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, 
miejscowości, nazwy zespołu nadanej uczestnikom na potrzeby udziału w konkursie itp. w zakresie 
publicznej promocji konkursu.

W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów Organizatorzy przewidują zwiększenie puli 
nagród. Najważniejsza w tym wszystkim jest zabawa i radość tworzenia, tak więc wszystkie 
zgłoszone rodzinne drużyny otrzymają dyplomy i słodkie pyszności.

Słowo na koniec, czyli pozostańmy w prawie

Kto, co i jak będzie oceniał?
Ocenę prac przeprowadzi powołane przez Organizatorów niezależne Jury konkursu. Oceniane 
będą walory artystyczne, technologiczne oraz ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. 
Dodatkowo najciekawsze projekty, poprzez karty do głosowania, wybiorą uczestnicy wydarzenia. 
W trakcie oceniania prac jury może dokonać podziału prac na kategorie i przyznać nagrody 
w każdej z nich.

Harmonogram konkursu, a zatem co po czym
Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w formie wystawy w dniu 10 listopada 2019 
w godzinach 10.30-12.30. Każda praca zostanie przez nas opatrzona numerem i nazwą 
konstrukcji nadaną przez zgłaszających. W trakcie wystawy konkursowe Jury oceni prace. Jurorzy 
wyłonią najciekawsze prace i przyznają ich twórcom nagrody. Oprócz werdyktu jury,  przewidziana 
jest nagroda publiczności. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie kart do 
głosowania, które będzie można pobrać u organizatorów imprezy. Ogłoszenie werdyktu Jury 
i wyników głosowania publiczności nastąpi około godziny 13.30 w dniu 10 listopada 2019 
w budynku RCKP.

UWAGA!
Prace konkursowe należy odebrać w dniu konkursu po ogłoszeniu werdyktu (po godzinie 13.30). 
Za odebranie prac odpowiadają uczestnicy konkursu. Jako Organizatorzy konkursu nie 
odpowiadamy za pozostawione dłużej prace konkursowe.



- prawo dostępu do danych osobowych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania

7. RCKP co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom  z wyjątkiem:

- przez okres na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej

8. RCKP co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. 

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez RCKP przysługują Państwu następujące prawa

- prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej

10. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z RCKP.

- prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa

- przez okres wymagany przepisami prawa w szczelności dotyczącymi obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności RCKP.

- prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach

- podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na 
realizację działań RCKP.

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach 

- prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

11. W przypadku domniemanego naruszenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii europejskiej, 
właściwego ze względu miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby której dane dotyczą lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

2. Z osobą pełniącą w RCKP funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie 
poprzez pocztę tradycyjna na adres RCKP, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno z dopiskiem IOD lub poprzez 
email iod@rckp.krosno.pl

3. Dane osobowe są podawane przez Państwa do RCKP w związku realizacją zadań statutowych 
z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą 38-
400 Krosno, ul. Kolejowa 1, zwane dalej RCKP.

Informacja dla klientów i kontrahentów Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez RCKP w następujących przypadkach: 

- podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy umowy między Państwem a RCKP 
w związku prowadzoną przez RCKP działalnością,

- realizowania działań statutowych RCKP wymagających podania danych osobowych
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na RCKP

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 
Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RCKP w celu:

- działań informacyjnych i archiwizacyjnych 

- marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z RCKP
- innych działań RCKP, w ramach których przedmiotowa zgodna jest wymagana.

- marketingu i promocji działalności RCKP

- marketingu bezpośredniego usług własnych RCKP

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.

których dane podlegają przetwarzaniu

6. Państwa dane osobowe są przechowywane:
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