KONKURS PLASTYCZNY
„RODZINNY”

OŚWIADCZENIE
dotyczące prawa autorskiego i ochrony danych osobowych:
1. 1.

„NIE JESTEŚ SAM”

Przystąpienie do konkursu (nadesłanie/złożenie pracy) oznacza
zaznajomienie się z postanowieniami regulaminu oraz ich akceptację.

2.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie
wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych
osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dn. 24 maja, poz.
1000,
3. Praca złożona na konkurs przechodzi na własność organizatora i nie
podlega zwrotowi.

+

4.

Administratorem danych osobowych, w znaczeniu Ustawy, jest
Młodzieżowy Dom Kultury.

5.

Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów prac
odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Organizatorzy nie ponoszą
w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

KONKURS W RAMACH
PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
„NIE JESTEŚ SAM”

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają
zgodę (organizatorom) na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu
w obszarze działań związanych z konkursem.

Nadsyłanie prac:

7. Wyrażona zgoda udzielana jest na czas nieograniczony i dotyczy pól
eksploatacji, jak: Internet, materiały informacyjne i promocyjne - także
wystawy, publikacje, informacje prasowe, telewizyjne.

do 21 października 2019 r.
Finał: wernisaż
w dniu 30 października 2019 r.

Organizatorzy:
Wyrażam zgodę:
opiekun prawny dziecka/ upoważniona osoba zgłaszająca uczestnika lub pełnoletni uczestnik

………………………

•

Młodzieżowy Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
•

Miasto Ruda Śląska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„RODZINNEGO”
TEMAT: „NIE JESTEŚ SAM”
1. Co to za konkurs?
1.

Konkurs plastyczny „NIE JESTEŚ SAM” jest konkursem rodzinnym,
wysyłkowym. Zachęcamy rodziców (lub rodzeństwo, krewnych) do wspólnej
pracy z dzieckiem – głównym autorem, a więc autorstwo pracy plastycznej jest
zbiorowe. Dobrze by było, gdyby ta współpraca była widoczna.

2. Cele konkursu:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wychowanie w duchu wartości: koleżeństwa, przyjaźni, rodziny,
- inicjowanie działań integrujących rodzinę,
- zachęcanie rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem,
- pobudzanie działań profilaktycznych w rodzinie i środowisku,
- zachęcanie do działań w obszarze wychowania przez sztukę,
- lepsze poznanie i zrozumienie siebie, poprawienie kontaktów z innymi.

3. Terminarz
1. Termin nadsyłania prac: do 21 października 2019 r., na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska
ul. Janasa 28
2. Rozstrzygnięcie konkursu - wystawa pokonkursowa i uroczystość wręczenia
nagród 30 października 2019 r., o godz. 11.00 na Gali podsumowującej
konkursy: Plastyczny, Pozytywnej piosenki i słowa i literackiego w
Młodzieżowym Domu Kultury. Wyniki konkursu plastycznego ogłoszone będą
na stronie www.mdkruda.org Nie będzie powiadomień telefonicznych.
4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są dzieci i i młodzież w kategoriach:.
❖ Uczniowie klas I do IV,
❖ Uczniowie klas V do VIII
❖ Uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Warunkiem udziału w konkursie (dopuszczenia) jest złożenie (podpisanie)
oświadczenia, znajdującego się na odwrocie - okładce regulaminu.

Uwagi:

1/ Uczestniczą wyłącznie prace wspólne: autor + osoba towarzysząca/
członek rodziny (na przykład: mama, tata, brat, siostra, ciocia lub
dziadek).
2/ Ilość prac: jedna praca z jednej rodziny; Ilość prac z jednej placówki – bez
limitu ilościowego (placówka może zebrać prace rodzinne i dostarczyć
zbiorowo). Przy przesyłce zbiorowej obowiązuje lista autorów i prac.
3 / Format A 3, lub „duży” blok rysunkowy szkolny (większe formaty trudno
eksponować, transportować, a zbyt małe giną w ekspozycji).
Pamiętajcie, że większa ilość autorów (praca zbiorowa) nie oznacza
zwiększenia wielkości pracy – NIE TWÓRZCIE NA FORMATACH
WIĘKSZYCH NIŻ A3.
Zalecamy techniki płaskie. Prace wykorzystujące materiały typu plastelina,
wyklejanki bibułą (i tym podobne) łatwo ulegają uszkodzeniu, deformacji, a
to utrudnia ocenę i ekspozycję prac.
Nagrody, jury, finał:
1/ W każdej z kategorii wiekowej przyznane zostaną atrakcyjne nagrody
i wyróżnienia. Prace oceni i wyłoni laureatów konkursu jury powołane
przez organizatorów. Decyzje jury są niepodważalne.
2/ Uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej:
30 października, o 11.00, podczas Gali finałowej, czyli podsumowania
konkursów i działań w ramach Programu Profilaktycznego „Nie jesteś sam”,
Pamiętajcie, że wyniki tylko w Internecie na stronie placówki (Protokoły).
Laureaci nagród i wyróżnień zgłaszają się na Galę po odbiór nagród i
dyplomów.
Opis prac: prace należy opisać według wzoru
Pieczęć placówki
Imię i nazwisko uczestnika (autora) oraz
kategoria wiekowa, klasa + inni
współautorzy
Nauczyciel prowadzący,
Opiekun prawny oraz jego podpis,
potwierdzający znajomość warunków
konkursu.
Tel. kontaktowy (opiekun/ rodzic)
Tytuł pracy

ZAPRASZAMY

