REGULAMIN

Terminarz:
Prace należy dostarczyć (lub przesłać) do dnia
20 grudnia 2019 r., na adres:

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska
ul. Janasa 28
(tel. 2 48 13 46 lub 2 43 22 20)
www.mdkruda.org

Ocena prac w dniu 30 grudnia 2019 r.
Uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy
pokonkursowej nastąpi na Gali konkursów
„świątecznych” w dniu 29 stycznia 2020 r., to jest,
łącznie z uroczystym finałem Festiwalu Kolęd
i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” oraz Przeglądem
Jasełek.
Uwaga: - limit prac: jeden autor – jedna praca.
- prace przechodzą na własność organizatora.

Organizator:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.

Opis prac:
Prace należy opisać wg wzoru:
1 - Placówka zgłaszająca (pieczęć).
2 - Imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
3 - Adres placówki.
4 - Tytuł pracy.
5 - Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora
oraz jego podpis potwierdzający
znajomość i akceptację warunków
konkursu.
6 - Telefon kontaktowy, do informacji zwrotnej.

- Cele:
❖ promocja uzdolnionych plastycznie młodych
twórców,
❖ stworzenie możliwości prezentacji, konfrontacji
i wymiany doświadczeń,
❖ edukacja kulturalna – świadome czerpanie
z tradycji, kultury, w tym z ikonografii, to jest
symbolicznego i alegorycznego przedstawienia sztuki dawnej.
O konkursie:
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie
plastycznym „ANIOŁ”. Rezygnujemy z określenia
„Świąteczny”, aby nie ograniczać pola interpretacji.
Proponujemy:
Kategorie wiekowe:
❖ Uczniowie klas I do III,
❖ Uczniowie klas IV do VIII,
❖ Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Kategorie plastyczne:
❖ Formy płaskie (maksymalny format prac
A3): jak rysunek, akwarela i inne, jak
mozaiki, witraże i inne. Sugerujemy
unikanie prac naklejanych z bibuły,
plasteliny i innych materiałów, które nie
wytrzymują transportu - są nietrwałe.
❖ Formy przestrzenne (figurki), z dowolnych
materiałów, z ograniczeniem w przedziale
wysokości: od 15 do 50 cm.
❖
Uwagi organizacyjne:
W każdej z kategorii wiekowej i plastycznej przyznane
zostaną nagrody i wyróżnienia. Prace oceni i wyłoni
laureatów konkursu jury powołane przez
organizatorów. Decyzje jury są niepodważalne.

Wyniki w postaci protokołu na stronie placówki
OŚWIADCZENIE
dotyczące prawa autorskiego i ochrony danych osobowych:
1. Przystąpienie do konkursu (nadesłanie/złożenie pracy) oznacza
zaznajomienie się z postanowieniami regulaminu oraz ich
akceptację.

1.

2.
2. 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. Administratorem danych osobowych, w znaczeniu Ustawy,· jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.
4.

Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów
prac odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Organizatorzy nie
ponoszą w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie
wyrażają zgodę (organizatorom) na wykorzystanie wizerunku
uczestnika konkursu w obszarze działań związanych
z konkursem.
6. Wyrażona zgoda udzielana jest na czas nieograniczony i dotyczy
pól eksploatacji, jak: Internet, materiały informacyjne i
promocyjne - także wystawy, publikacje, informacje prasowe,
telewizyjne.
Wyrażam zgodę:
opiekun prawny dziecka/ upoważniona osoba zgłaszająca
uczestnika lub pełnoletni uczestnik

………………………………………….

