Akcja „Życzenia dla Mamy” – zapraszamy do udziału
Regulamin Akcji „Życzenia dla Mamy”
1. Organizatorem akcji jest Dom Kultury w Łapanowie
2. Akcja skierowana jest do osób poniżej 15 roku życia.

Celem konkursu jest sprawienie radości Naszym Mamom. To właśnie do nich
26 maja trafią nadesłane przez Was prace. Pierwsze 50 prac wyślemy poczt a
tradycyjną, a do jednej wygranej osoby trafi wyjątkowa niespodzianka. Przesłane listy
wydrukowane zostaną na ozdobnym papierze, laurki natomiast wysłane zostaną w
oryginalnej formie.
Pozostałe cele akcji:
1. Propagowanie twórczości amatorskiej.
2. Umożliwienie twórczego wyrażenia siebie oraz swoich uczuć.
Motywacja do działania twórczego w dobie wszechobecnej izolacji związanej
z pandemią

Szczegółowe informacje
1. Prace prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
na adres Domu Kultury w Łapanowie 32-740 Łapanów 10.
Same listy udokumentowane na zdjęciu, w formie pliku PDF lub jako
dokument tekstowy można nadsyłać drogą e-mail kontakt@ck-lapanow.pl w
formie załączników z tematem wiadomości: Konkurs „Życzenia dla Mamy”.
Do listu na osobnej kartce należy dołączyć dane osoby, do której mają być
dostarczone życzenia oraz:
- imię i nazwisko autora,
- adres, na który ma dotrzeć list/laurka – adres mamy autora
- w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica na przetwarzanie danych
osobowych będącą załącznikiem do ww. regulaminu.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
Warunki i terminy dostarczania prac: do 18 maja 2021
3. Każdy z autorów nadsyła listy lub/i laurki, które chciałby wysłać swojej mamie.
4. Udział w akcji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania prac lub fragmentów prac bez ujawniania danych osobowych
autora w następujących polach eksploatacji:
- używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań Centrum Kultury Gminy Łapanów.
Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Akcji „Życzenia dla

Mamy” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z
późn. zm.).
3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi:


Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika akcji
(załącznik nr 1).



Klauzula RODO (Załącznik nr 2)

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków akcji i niniejszego
regulaminu.
Zapraszamy do udziału!
Życzymy powodzenia.

