
MALUJĄCE EWY -  XII  WYSTAWA ZBIOROWA KOBIET

  „ W drodze ”

12 marca 2020r.

Sochaczewskie Centrum Kultury  Galeria TRAKT serdecznie zaprasza  do wzięcia udziału w
największej na naszym terenie wystawie zbiorowej ,,Malujące Ewy”, na której prezentowana
jest  twórczość  Pań  z  terenu  miasta  i  powiatu  sochaczewskiego.  Celem  wystawy  jest
prezentacja sochaczewskich artystek i ich twórczości oraz integracja lokalnego środowiska
artystycznego.

REGULAMIN

ORGANIZATOR:  Sochaczewskie Centrum Kultury  – Galeria TRAKT

RODZAJ WYSTAWY: 

1.Wystawa zbiorowa, która ma charakter otwarty, w której mogą brać w udział Panie i młode artystki 
wieku od 16 lat.

2. Temat wystawy : „W drodze”. Zachęcamy do malarskiej interpretacji tematu drogi, podróży, 

osiągania celu, wędrówki życiowej itp.

3.Technika: Malarstwo, rysunek ( nie przyjmujemy rękodzieła, haftu, decoupage etc.)

Prace powinny być oprawione i przystosowane do powieszenia (zawieszki).

 Sugerowany wymiar  prac ok.  70cm x 60 cm.

4. Każda uczestniczka może złożyć  maksymalnie 2 prace   .  

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

6. Prace należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym ich uszkodzenie.

7. Każda praca winna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko 
autora, adres i telefon kontaktowy, tytuł i technika pracy.

8. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych prace mogą być zgłaszane przez 
nauczyciela,instruktora bądź samego ucznia.

9. Prace dostarczamy na adres osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

10. Termin zgłoszeń do 21 lutego (piątek) 2020 r.  



WERNISAŻ I CZAS TRWANIA WYSTAWY

1. Wernisaż wystawy odbędzie się 12 marca 2020 r., o godz. 18.00 w Galerii TRAKT 
Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101

2. Po wernisażu organizator zaprasza wszystkie artystki na  słodki poczęstunek. 

3. Twórczość malujących Pań prezentowana będzie w Galerii TRAKT do 31 marca 2020 r. 4.  

Ozdobą  wernisażu będzie występ artystyczny na scenie SCK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Na  wszelkie pytania można uzyskać odpowiedź pod numerem telefonu :

46 863 25 72

Sochaczewskie Centrum Kultury – Galeria TRAKT

ul. Chopina 101 , 96-500 Sochaczew

sck.sochaczew.pl 

            

                                                          
………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika 

 



Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Sochaczewskiego Centrum Kultury, którego
siedziba jest przy ul. 15 Sierpnia 83 96-500 Sochaczew moich danych osobowych w celach uczestnictwa  w 
konkursie  . Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i 
Rady(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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). 

Potwierdzam  otrzymanie  załącznika  informacyjnego  zgodnie  art.  13  ust.1  i  ust.2  RODO  od
Administratora Danych osobowych, z którymi zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości. 

 

…………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Sochaczewskie  Centrum Kultury  jest
Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury którego siedziba jest przy ul.15 Sierpnia 83 96-500 Sochaczew
tel. 46 863 07 68,  email: sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Sochaczewskim Centrum Kultury   ul. 15 Sierpnia 83 96-500
Sochaczew, telefon 668 850 335: adres e-mail: daneosobowe.sck@gmail.com. 

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  realizacji  konkursu  i  promocyjnych.  Przetwarzanie  danych
osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt  3,  Pani/pana  dane  osobowe  mogą  być
udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  osobowych.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 

5. Pani/pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa,  przez  okres  niezbędny  do
realizacjicelów  przetwarzania  wskazanych  w  pkt  3,  lecz  nie  krócej  niż  okres  wskazany  w  przepisach   o
archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać  informacji  niejawnych,  ani  naruszać  tajemnic  prawnie  chronionych,  do  których  zachowania
zobowiązany jest Administrator; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
• przenoszenia danych art. 20 RODO; 
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  takich  jak:  imię,  nazwisko,  numer  telefonu,  adres  e-mail  jest

dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie. 
8. W przypadku uznania,  iż przetwarzanie przez Administratora Pani/pana danych osobowych narusza przepisy

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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