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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Zmena klímy je už tu. Má rôzne podoby. V zime je menej
snehu ako kedysi, aj keď napadne nevydrží celú zimu a po pár
dňoch sa roztopí. Dni vhodných na sánkovanie je teda menej
a menej. V lete je niekedy až neznesiteľne teplo. Počas
obedných hodín sa musíme skryť do tieňa a prečkať najväčší
úpal, pretože by to mohlo ohroziť naše zdravie.
WWW.KOSICEPLUSMINUS40.SK

Tropické dni, suchá alebo zimy bez snehu,
či povodne? Ako prežívate zmenu klímy vy
deti?
Máte svoje obľúbené miesta v Košiciach, kde sa viete v lete
poriadne schladiť? Alebo kde sa dajú prežiť aj prijemné chvíle
počas upršaných a sychravých dní? Dajte nám o tom vedieť!
Nakreslite nám ako a kde vy prežívate zmenu klímy,
(napríklad počas šialených zmien počasia) v Košiciach.
Na zadnú stranu výkresu nám odpovedzte na tieto tri otázky:
1. Ako by si opísal/ opísala svoj obrázok?
2. Prečo si si vybral/vybrala práve toto miesto v Košiciach?
3. Čo by si urobil/urobila ak by si bol/bola primátorom mesta
Košice a čelili by sme zmene klímy – tropickým horúčavám/
alebo povodniam?
Použiť môžete ľubovoľnú výtvarnú techniku. Sken prednej aj
zadnej vyplnenej strany, (alebo aspoň dobre viditeľnú
fotografiu) výslednej kresby nám pošlite na mail
kosiceplusminus40@kri.sk. Vybrané kresby budú uverejnené
na našej webovej stránke a autori získajú vecné ceny!
Zásady ochrany osobných údajov
Dotknuté osoby svojou účasťou na výtvarnej súťaži berú na vedomie zásady ochrany osobných
údajov. Spracovanie uvedených osobných údajov pri výtvarných prácach vykonajú všetky subjekty
zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie. Svojou účasťou na
súťaží berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník,
škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných
propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej
spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe
zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo
požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných
údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať
návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu
dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy
uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže
prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú
poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za
spracovanie osobných údajov je Karpatský rozvojový inštitút, Moyzesova, Košice .

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“,
ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

