VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”
Częstochowa 2019

REGULAMIN KONKURSU
1/ Organizator konkursu:
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
2/ Cel konkursu:
 prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinie plastyki,
 wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej,
 zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych
wycieczek, do poznania piękna szlaku „Orlich Gniazd”,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem Wyżyny
Krakowsko - Częstochowskiej,
 popularyzacja zabytków architektury miast, miasteczek i wsi Regionu KrakowskoCzęstochowskiego,
 wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język
sztuki.
3/ Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież oraz dorośli.
4/ Warunki konkursu:
 format prac dowolny - lecz nie większy niż 100 x 70cm,
 prace powinny być wykonane wyłącznie w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej

oprawę – z wyłączeniem materiałów nietrwałych i sypkich, typu : ryż, cukier, kasze, plastelina
itp.,
 prace, nie mogą być wykonane z całkowicie gotowych elementów - np. przyklejone i
podpisane zdjęcia (w tym: plansze edukacyjne czy gazetki),
 prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika, i nie mogą być
wcześniej zgłaszane w innych konkursach,
 prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać,
 ilość prac nadesłanych - maksymalnie do 15 prac z danej placówki,
 każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę,
 nie przyjmujemy prac zbiorowych,
 prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie, nie zostaną zakwalifikowane
do konkursu,
 prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie następującymi danymi: imię i
nazwisko autora, wiek autora pracy, dokładny adres szkoły lub placówki (prace nie opisane bez powyższych informacji, nie będą brały udziału w konkursie) załącznik nr 1 ,
 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody bądź wyróżnienia w danej
kategorii (np. przyznanie więcej nagród i wyróżnień w innej kategorii) oraz do
zdyskwalifikowania prac z niepełnymi danymi oraz prac nie spełniających wymogów
formalnych,
 do prac należy dołączyć zbiorczą listę uczestników z danej placówki wraz adresem danej
placówki,
 w sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem, rozstrzyga Organizator.

Uczestnicy - proszeni są o dołączenie załącznika nr 2 (wzór poniżej), podpisanego
własnoręcznie (uczestnicy pełnoletni) lub przez rodzica ewentualnie opiekuna
(uczestnicy niepełnoletni), o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (bez załącznika tego, prace nie będą brały udziału w
konkursie).
5/ Termin nadsyłania prac plastycznych:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w
opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 22.02.2019r. na adres:
Miejski Dom Kultury
42- 207 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 50/68
z dopiskiem „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”.
6/ Ocena prac:
Komisja dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i wyróżnienia, w następujących
kategoriach wiekowych:






od 6 – 8 lat,
od 9 – 12 lat,
od 13 – 15 lat,
od 16 – 18 lat,
Dorośli.

7/ Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną
zamieszczone na stronach internetowych MDK www.mdk.czest.pl , do dnia 17.05.2019r. (nie
przekazujemy informacji laureatom konkursu o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach należy śledzić informacje zamieszczane na wspomnianej stronie internetowej).
8/ Uwagi:
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów (nie zwracamy prac nadesłanych
na konkurs). Prac nie wolno rolować i składać.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach
promocyjnych. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu, dla potrzeb promocyjnych (np. podanie imienia nazwiska, wieku, placówki,
miejscowości zamieszkania laureata w protokole z oceny konkursu oraz na podpisach pod
pracami
 Informacje o konkursie można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, ul.
Łukasińskiego 50/68: dzwoniąc, pisząc lub faksując: nr: tel./fax: 34 3231279, e-mail:
sekretariat@mdk.czest.pl oraz za pomocą strony internetowej: http://www.mdk.czest.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”

Załącznik nr 1
Karta informacyjna
(należy przykleić na odwrocie pracy)

Imię i nazwisko autora : …………….................……………………………………………………..
Wiek autora : …………………
Adres szkoły lub placówki……………………............………………………………………………
……………………………………………….............…………………………………………………….
………………………………………………….............………………………………………………….
........................................................................................................................................................

Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

(1)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów
zgodnych z regulaminem VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZLAKIEM ORLICH
GNIAZD” przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka, prawo
ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa na odwrocie pracy przesłanej będą przetwarzane do
czasu wycofania zgody.
......................................................................... .........................................................................
Data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
Imię i nazwisko autora : …………………………………………………………………..
(1) Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

(2)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie do celów promocyjnych zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z
2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania
wykonane podczas rozdania nagród i oficjalnego ogłoszenia wyników VII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”, mogą zostać umieszczone w serwisach
internetowych Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie (www.mdk.czest.pl, www.facebook.com/Miejski
Dom Kultury w Częstochowie) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

......................................................................... .........................................................................
Data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego /
Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego

Dane kontaktowe instruktora / nauczyciela przygotowującego uczestników
Imię i nazwisko

(3)

……………………………………………………………...…………………...

Adres e-mail ………………………………………………………...………………………...
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...………...
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów
zgodnych z regulaminem VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZLAKIEM ORLICH
GNIAZD” przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

......................................................................... .........................................................................
Data
Czytelny podpis instruktora / nauczyciela

