Concurs on line

Sărbătoarea dovleacului
Regulament de desfășurare
Tema concursului: Sărbătoarea dovleacului
Scopul concursului: Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al brăilenilor, respectând
tema concursului
Perioada de desfășurare: 26 octombrie-05 noiembrie 2020
Locul de desfășurare: on line, pe pagina de Facebook a organizatorului.
Organizatori
 Consiliul Județean Brăila
 Primăria Municipiului Brăila
 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Descriere concursului
Invităm brăilenii să-și demonstreze măiestria, transformând vedeta fiecărei toamne târzii, dovleacul,
într-o adevărată operă de artă sau nu.
Dovleacul, cu noua sa înfățișare, fie cioplit, fie transformat în personaj sau îmbrăcat în straie de
sărbătoare va fi predat la Galeria de Artă din incinta instituției (Piața Traian, nr 2), în intervalul 26-29
octombrie 2020 (interval orar 10-16.30), în vederea fotografierii, expunerii pe pagina de Facebook a
organizatorului și a votării acestuia în intervalul 30 octombrie-05 noiembrie 2020 (ora 1000), prin acordare
de like-uri, în vederea desemnării câștigătorului.
Premiul Unic: 100 lei, acordat posesorului dovleacului desemnat câștigător (cu cele mai multe like-uri
obținute).
Obligațiile participanților:
- Să completeze fișa de înscriere și declarația atașată în vederea înscrierii în concurs;
- Să-și ridice premiul (în cazul câștigătorului) în termen de 7 zile lucrătoare de la desemnare.
Parteneri Media
Obiectiv, vocea Brăilei
Brăila Chirei
Pro Brăila
Cronica de Brăila
Radio România Actualități
Kiss FM
Știri brăilene
Ora Brăilei
Sate românești.ro

DECLARAȚIE
Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta, acord dreptul
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, ca prin intermediul
persoanelor împuternicite, să prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru
Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru Concursul on line, intitulat Sărbătoarea
Dovleacului.
În vederea participării la acest concurs, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale si sa va dati
acordul cu privire la postarea lucrării participante și a numelui d-voastră, în calitate de posesor al acesteia,
pe pagina de facebook a organizatorului.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, partenerii contractuali ai operatorului etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi
de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
ştergerea datelor.
Data
Semnătura

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
pentru concursul Sărbătoarea dovleacului

Nume și prenume participant:
Adresă:
Nr telefon participant:
Adresă de e-mail:
Titlul lucrării:
Mijloc de realizare:

Data:

Semnătură participant:

