Regulamin
„MAŁA PĘTELKA”
Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów
im. Małgorzaty Zaręby
XXV edycja (7 marca 2019 r.)
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Zespół Szkół Odzieżowych
im. Wł. St. Reymonta w Poznaniu ul. Kazimierza Wielkiego 17, e-mail:
zso@poznan.interklasa.pl
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
3. Celem konkursu jest:
 stwarzanie szans ludziom młodym, twórczym i ambitnym,
chcącym wykazać się polotem, wyobraźnią, dobrym gustem
i poczuciem estetyki,
 promocja młodych talentów,
 wymiana doświadczeń między szkołami,
 kształcenie przedsiębiorczości i kreatywności,
 promowanie mody młodzieżowej.
4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
 ubiór,
 fryzura
W każdej kategorii autor może zdecydować się na przygotowanie pracy
w wersji użytkowej lub awangardowej.
Tegoroczne tematy to:

„Moda czasu wolności”
oraz

„Street art - sztuka ulicy na wybiegu”

5. Kolekcje muszą składać się z minimum:
 dla kategorii „ubiór” – 3 modeli,
 dla kategorii „ fryzura” – 1 modelu,
6. Zgłoszenie dla kategorii ubiór powinno zawierać:
 tytuł kolekcji
 nazwisko autora
 krótką informację o kolekcji (liczba modeli itp.) (według załącznika)
7. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia dołączyć
podpisaną przez opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik 4)
8. Autor we własnym zakresie przygotowuje aranżację pokazu.
Czas pokazu nie może przekroczyć dla 3 modeli – 2 minut.
9. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie:
o pomysł,
o kolorystykę,
o zharmonizowanie całości,

o wizjonerstwo,
o zgodność z trendami mody,
o ciekawą formę prezentacji.

Autorom najlepszych prac przyznane zostaną „Małe Pętelki” i nagrody
rzeczowe.
10.Podczas prezentacji nagrodzonych kolekcji poza szkołą organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmiany aranżacji i doboru modelek.
11.Organizatorzy mogą unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku
udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
12. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje przewodnicząca konkursu dyr ZSO Grażyna Łakomiec.
13. Wszelkich informacji udziela organizatorka konkursu
p. Maria Korczak.
Wstępne zgłoszenia należy przysłać do 19 grudnia 2018 (Załącznik 1)
Ostateczny termin zgłoszeń do 15 lutego 2019 (Załączniki 2 i 3)
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesłanie muzyki (w formacie mp3) do
kolekcji na poniższy adres mailowy.
Zgłoszenia przyjmuje p. M. Korczak osobiście,
na adres e-mail: maria_korczak@op.pl
lub listownie na adres szkoły z dopiskiem „MAŁA PĘTELKA”

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku
Administrator Danych Osobowych będący Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu ul. Kazimierza
Wielkiego 17, 61-863 Poznań, informuje iż:
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
„RODO” oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

sprawie
sprawie
zwanej
(Dz. U.

2018 poz. 1000).
2) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
3) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań określonych w regulaminie.
4) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
5) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu ul. Kazimierza
Wielkiego 17, 61-863 Poznań- iodo2@wp.pl
6) Posiadają Państwo prawo do:


dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;



sprostowania swoich nieprawidłowych danych zgodnie z art. 19 RODO;



żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku zajścia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;



żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;



przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7) Podane

dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

niezbędny,

wskazany

w przepisach prawa.
8) Jeżeli podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

