
„DOMOWA LISTA ZADAŃ ZIMOWYCH”

Zapraszamy wszystkich przyjaciół świetlicy do podjęcia wyzwania i udziału w
przygotowanych przez Instruktorów zadaniach konkursowych. Dla najbardziej
aktywnych uczestników przewidziano nagrody.
To nic, że na razie śniegu nie ma, możemy go sami zrobić, chcieć to móc.
Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy lub wsparcia, piszcie, dzwońcie,
komentujcie. Razem na pewno uda nam się stworzyć lub przywołać zimową
aurę. Aby zachęcić Was do wybrania się na zimowy spacer, przygotowałyśmy
dla Was zadanie pt. ”Śladami aniołków”. Zadanie polega na wyjściu na
spacer w środę 13.01.2021 r. i odnalezieniu jak największej liczby aniołków
na terenie Rozalina. Od godz. 11.00 będziecie mogli rozpocząć poszukiwania.
Aniołki stają się własnością znalazcy.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin Konkursu

1.Cele konkursu: pobudzanie kreatywności oraz aktywności.
2.Organizator Konkursu: Nadarzyński Ośrodek Kultury - Świetlica w Rozalinie
3.Konkurs ma zasięg lokalny (Rozalin)
4.Kategoria wiekowa uczestników: dla wszystkich.
5.Przebieg konkursu:
- na stronie www.nok.pl/świetlice/świetlica w Rozalinie, Facebook’u świetlicy w
Rozalinie oraz w dwóch gablotach (przy Świetlicy na ul. Młochowskiej 59 oraz
przy Delikatesach na ul. Młochowskiej 82), zostaną umieszczone plakaty z
zadaniami. Jednym z zadań jest poszukiwanie aniołków (20 szt.),
rozwieszonych na terenie Rozalina w dniu 13.01.2021 r.,
- aby wziąć udział w konkursie należy wykonać minimum 5 zadań
domowych, dodatkowo za każdego odnalezionego aniołka w ramach zadania
nr 8 przyznawane są punkty w zależności od liczby zebranych aniołków,
- każde wykonane zadanie = 1 pkt oraz każdy aniołek = 1 pkt,
- wykonanie zadania należy potwierdzić wysyłając na adres
swietlicarozalin@nok.pl zdjęcia zrealizowanych zadań,
- uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie i umieszczenie zdjęć na stronie
NOK i FB świetlicy.
- termin zgłoszeń: do 16.01.2021r. (tj. Sobota) do godziny 20.00. Zgłoszenia
po terminie nie będą rozpatrywane,
- w temacie wpisujesz: nr zadania oraz dane uczestnika: imię, nazwisko,
wiek,
- wygrywa uczestnik z największą liczbą punktów.
6. Za I,II,III miejsce - przewidziane są nagrody główne. Organizator
przewiduje nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu.
Członkami Jury będą Instruktorzy: Olga Cieślak oraz Irena Grzyb.
7.Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.nok.pl/świetlice/świetlica w Rozalinie oraz na FB świetlicy w Rozalinie w
dniu 18.01.2021r.
8.Odbiór nagród musi być potwierdzony pisemnie przez uczestnika Konkursu,
w przypadku uczestnika małoletniego odbiór nagrody potwierdza opiekun
prawny. Odbiór nagród w świetlicy NOK w Rozalinie w wyznaczonym przez
instruktora terminie.
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
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10.Klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej www.nok.pl w
zakładce Konkursy oraz na tablicy w NOK. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOK 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że: Administratorem Pana/Pani danych
osobowych jest: Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury reprezentowany przez Dyrektora,
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel./fax: (0-22) 729–89- 15, e-mail:
nok@nok.pl 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych-
wieslaw.sobczynski@wp.pl 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas
przetwarzane w celu: a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest
(umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej:
„Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6
ust 1 lit. b RODO) i dla wykonania której przetwarzanie Pani/ Pana danych jest
niezbędne i innych prawnych obowiązków Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
(podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), b) realizacji prawnie
usprawiedliwionych interesów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z
podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing
bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.)
w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w
tym umownych; 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: a) przez czas
wykonania zadań Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w
tym umownych i/lub b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam
przechowywać dane i/lub c) przez czas, w którym Nadarzyński Ośrodek Kultury może
ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych
zadań statutowych lub obowiązków prawnych; 5. Pana/Pani dane osobowe będą
mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte
umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków
prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną,
prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze
zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań
statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; 6. Zgodnie
z RODO, przysługują Panu/Pani: a) prawo żądania od nas dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, b) prawo sprostowania Państwa danych
osobowych, c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych, e) prawo przenoszenia danych, f) prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa; 7. Podanie przez Pana/Panią danych
osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez
Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani
do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i
wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


