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I Festiwal Latawców
15-16 czerwca 2019
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem festiwalu jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
2. Koordynatorem działań jest Linda Wencel nr tel. 796250007.
3. Festiwal Latawców odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019r. podczas „Pierwszego
Pikniku Lotniczego”. Miejscem imprezy jest lotnisko Aeroklubu Opolskiego im.
Lotników Powstania Warszawskiego Polska Nowa Wieś, ul. Kościelna 55, 46-070
Polska Nowa Wieś.
4. Rozstrzygnięcie festiwalu wraz z prezentacją i pokazem latawców będzie miało
miejsce podczas „Pierwszego Pikniku Lotniczego” 16 czerwca 2019.
II CELE FESTIWALU
1. Jest pobudzenie i rozwój zainteresowań twórczych uczestników poprzez samodzielne
wykonanie latawców oraz ich prezentacja podczas pikniku.
2. Propagowanie spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym.
3. Promowanie kreatywnego wykorzystania materiałów plastycznych i modelarskich.
4. Integracja społeczności lokalnej.
5. Wprowadzenie nowego sposobu spędzania czasu wolnego.
6. Nauka pracy w grupie.
7. Budowanie dobrych relacji i umiejętności działania w grupie.
III ZASADY UCZESTNICTWA
1. W festiwalu mogą wziąć udział tylko wykonawcy/autorzy latawców.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie latawca.
3. Prace zakupione (ogólnie dostępne w handlu) nie będą podlegać ocenie.
4. Uczestnictwo w festiwalu jest dobrowolne, wszystkie koszty związane z wykonaniem
i transportem latawców pokrywają uczestnicy.
5. W festiwalu mogą uczestniczyć: rodziny/grupy /osoby indywidualne – bez ograniczeń
wiekowych.
6. Każdy uczestnik, grupa, rodzina może zgłosić do oceny wyłącznie jedną pracę.
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7. Prezentowane latawce nie mogą posiadać napędów mechanicznych ani spalinowych.
8. Wykonane latawce mogą mieć konstrukcję płaską i przestrzenna (pudełkowa).
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej wraz
ze wszystkimi zgodami do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach do
dnia 08.06.2019
a. praca otrzyma indentyfikacyjny nr, zarejestrowany w spisie festiwalowym,
b. ten sam nr indentyfikacyjny otrzymuje uczestnik indywidualny/grupa/rodzina.
10. Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.sokkomprachcice.pl,
11. Zgłoszenia można składać w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach lub na maila: promocja@sokkomprachcice.pl do 8.06.2019r.
12. Uczestnik/grupa/rodzina dostarczają latawiec w dniu konkursu do biura
organizacyjnego festiwalu, które będzie się znajdowało na terenie lotniska
Aeroklubu Opolskiego im. Lotników Powstania Warszawskiego Polska Nowa Wieś,
ul. Kościelna 55, 46-070 Polska Nowa Wieś, podczas ” Pierwszego Pikniku
Lotniczego”.
IV PRZEBIEG FESTIWALU
1. Uczestnicy festiwalu zgłaszają się z gotowym latawcem do godz. 13:00. w biurze
organizacyjnym festiwalu, w miejscu wyznaczonym przez organizatora aby
potwierdzić swoją obecność/udział w festiwalu, odebrać nr stanowiska.
2. Rozpoczęcie festiwalu ok. godz. 14:30.
3. Prezentacja latawców odbędzie się w czasie pikniku około godz. 14:30-15:30.
4. Obrady jury.
5. Ogłoszenie protokołu jury, wręczenie nagród laureatom ok. godz. 16:00.
6. Wszystkie podane godziny, są godz. orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany.

V KRYTERIA OCENY
Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać walory estetyczne, wygląd ogólny,
pomysłowość, estetykę wykonania, sposób prezentacji i zdolność ruchu – lotność.
JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
a) pomysłowość konstrukcji 1 – 5 pkt.
b) kolorystyka latawców 1 – 5 pkt.
c) wysokość lotu 1 – 5 pkt.
d) estetyka wykonania 1-5 pkt.
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e) dodatkowe punkty za samodzielne wykonanie latawców 5 – 10 pkt.,
f) latawce zakupione – dyskwalifikacja.
W RAZIE NIEPOGODY I BRAKU MOŻLIWOŚCI OCENY ZDOLNOŚCI LOTNOŚCI
LATAWCÓW, jury podczas oceny nie będzie brać pod uwagę pkt. c powyższych kryteriów.
VI NAGRODY
1. Oceny latawców dokona jury w składzie powołanym przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne i niezmienne.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
KAT. I - PRACE INDYWIDUALNE
KAT. II – PRACE GRUPOWE
4. Jury przyzna 1, 2, 3 miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostarczenie dokumentacji festiwalowej (karty zgłoszeniowej, zgód RODO itd.)
i prac spełniających warunki regulaminowe oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego Regulaminu.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Festiwal ma charakter jawny. Uczestnictwo oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z art. 13
Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
3. Udział w festiwalu jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku
i publikację zdjęć i ich wykorzystanie w celach promocyjnych, w materiałach
reklamowych, sprawozdawczych przez Organizatora oraz placówek wspomagających
festiwal.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
5. Nieznajomość powyższego regulaminu nie zwalnia uczestników z jego przestrzegania.
6. Informacji o konkursie udziela koordynator festiwalu Linda Wencel, tel.796250007.
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KARTA ZGŁOSZENIA
I FESTIWAL LATAWCÓW
IMIĘ I NAZWISKO/GRUPA/RODZINA, wraz z nr telefonu
1………………………………………………...
2 ………………………………………………..
3………………………………………………...
4………………………………………………...
5…………………………………………………

NR IDENTYFIKACYJNY PRACY ……………………………………………….
(wpisuje organizator)
DANE OPIEKUNA (dotyczy osób niepełnoletnich), wraz z nr telefonu
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY(nazwa latawca)
………………………………………………………………………………….
Informuję, że zapoznałem się dokładnie z regulaminem I FESTIWALU LATAWCÓW
oraz w pełni go akceptuję.

Data oraz czytelny podpis

……………………………………………….
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia, w tym również wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w festiwalu w celu
umieszczenia na:
[ ] TAK

[ ] NIE

stronie internetowej SOK w Komprachcicach www.sokkomprachcice.pl

[ ] TAK

[ ] NIE

stronie internetowej Gminy Komprachcice www.komprachcice.pl

[ ] TAK

[

] NIE

portalu społecznościowym Facebook (Fanpage SOK w Komprachcicach)
https://www.facebook.com/SOKKomprachcice/

[ ] TAK

[

] NIE

portalu społecznościowym Facebook (Fanpage Gminy Komprachcice)
https://www.facebook.com/Gmina.Komprachcice/

[ ] TAK

[

] NIE

w Kronikach Pamiątkowych SOK w Komprachcicach udostępnianych do wglądu
osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez SOK
w Komprachcicach

[ ] TAK

[

] NIE

serwisie internetowym YouTube – kanale SOK Komprachcice
https://www.youtube.com/channel/UCXt4UFOs2hoEzGIDU2Xwrbw

[ ] TAK

[

] NIE

W magazynie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
„Z Pasji do Kultury”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poinformowano mnie, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice, zwany dalej SOK
w Komprachcicach.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SOK w Komprachcicach możliwy jest pod
numerem tel. nr. (77) 464 62 22.
3. [Moje dane osobowe] / [dane osobowe mojego dziecka] będą przetwarzane w celu
udokumentowania i promocji I Festiwalu Latawców organizowanego przez SOK
w Komprachcicach i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to
będzie z przepisu prawa.;
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
prawo do sprzeciwu, zażądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
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5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony
Danych)
6. Podanie SOK w Komprachcicach danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody może uniemożliwić [mi / mojemu dziecku]
wzięcie udziału w festiwalu.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu pisemnego cofnięcia zgody.

……………………………
podpis
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