Додаток №1
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,
________________________________________________________________ , (прізвище,
ім’я, по батькові)
народився

19

року, документ, що посвідчує особу (серія

No

), виданий

________________________________________________________________________ , відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку персональних
даних моїх дітей з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію,
спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання,
паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні
довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих
даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи
службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання
часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин,
пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних
щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14
зазначеного Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних
даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у
тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття
16 зазначеного Закону).
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення
моїх персональних даних.
_______________________ 20___ р.

(підпис)

Відділ культури Чорноморської міської ради
Олександрівський Будинок культури

ПОЛОЖЕННЯ
про селищний Інтернет-конкурс дитячого малюнку
«Карантин, карантин, сиджу вдома один».
Загальні положення.
Конкурс дитячого малюнку для мешканців селища Олександрівна Одеської області, віком
від 3 до 12 років (надалі - Конкурс) є одноразовим заходом, покликаним підтримати дітей,
які перебувають на домашній ізоляції з приводу карантину через COVID-19.
Організатори Конкурсу.
Організаторами Конкурсу є відділ культури Чорноморської міської ради та
Олександрівський будинок культури.
Мета Конкурсу.
Конкурс проводиться з метою самоорганізації дозвілля дітей, які перебувають на
домашній ізоляції; надання дітям можливості реалізації власних творчих здібностей.
Строки проведення.
Конкурс проводиться в період з 13 квітня до 15 травня 2020 р.
Прийом конкурсних робіт здійснюється до 15 травня 2020 р.
Учасники Конкурсу.
У Конкурсі беруть участь діти, які мешкають в смт. Олександрівка за трьома віковими
групами:
•

молодша група - з 3 до 5 років;

•

середня група - від 5 до 8 років;

•

старша група - від 8 до 12 років
Вимоги до конкурсних робіт.

1.

Конкурсні роботи мають бути виконані індивідуально.

2.

Техніка виконання конкурсних робіт: ФЛОМАСТЕРАМИ.

3. У конкурсних роботах має бути зображено бачення учасника Конкурсу щодо
проведення свого особистого дозвілля під час карантину; родинне дозвілля під час
карантину; плани та мрії на дозвілля, коли закінчаться карантинні заходи.

3. У конкурсних роботах має бути зображено бачення учасника Конкурсу щодо
проведення свого особистого дозвілля під час карантину; родинне дозвілля під час
карантину; плани та мрії на дозвілля, коли закінчаться карантинні заходи.
4.

Розмір конкурсних роботи має бути форматом А-3.

5. Учасник КОНКУРСУ має представити ТРИ роботи у відповідному форматі.
6. З фотографіями робіт повинно бути зазначено та надіслано: назва роботи, прізвище,
ім’я та вік автора, адреса мешкання в смт.Олександрівка та контактні телефони батьків.
Анкета - згода на обробку персональних даних додається.
Критерії оцінки конкурсних робіт.
Оцінювання робіт здійснюватиметься виходячи з критеріїв:
•

оригінальність ідеї;

•

тематична відповідність та повнота розкриття визначеної теми;

•

творчий підхід

•

рівень володіння технікою виконання, матеріалом;

•

охайність конкурсної роботи.
Умови проведення Конкурсу.

Конкурс проводиться у три етапи.
Фотографії ТРЬОХ робіт та ОДНА фотографія учасника ( якість фотографії визначають
батьки; у разі перемоги та отриманні призового місця, фото будуть публікуватися у
соцмережах) конкурсу надсилаються на електронну адресу: drapog@gmail.com
до 15 травня 2020 р.
З травня проводиться дистанційна робота журі та визначаються переможці.
Нагородження переможців та вручення дипломів відбудеться після карантинних заходів.
Дату і місце нагородження організатори зобов'язуються оголосити попередньо.
Підведення підсумків Конкурсу.
Підведення підсумків Конкурсу відбувається дистанційно.
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