Regulamin XI Powiatowego Wielkanocnego Konkursu Plastycznego
„Tradycje śląskie wczoraj i dziś”

1.



Pisanki i śląskie kroszonki



Stroik wielkanocny

Celem konkursu jest:

- kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami
Wielkanocnymi,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży rękodziełem ludowym,
- promowanie młodych talentów plastycznych,
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych naszego regionu.
2.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.

3.

Organizatorzy konkursu:

- Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72,
43-143 Lędziny.
4.
a)

Do konkursu będą przyjmowane prace (wykonane indywidualnie nie grupowo) :
Śląskie Kroszonki:

- do konkurs należy dostarczyć kroszonki - zdobione jajka wielkanocne ,
technika zgodna z tradycją,
b) Pisankę:- jajko wykonane w dowolnej technice, ważne by była to forma przestrzenna nie większa niż 30 cm wys.
c)

Stroik wielkanocny:
- prace wykonane w dowolnej technice przestrzennej
- wielkość pracy max 40 cm x20 cm x 20 cm,

5.

Termin i miejsce oddawania prac:

- prace proszę składać w nieprzekraczalnym terminie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach ul. Hołdunowska 39, godz. 8.00 – 17.30, lub w sekretariacie SP 2 z O. I. od 8.30 do 15.00 do dnia
05.04.2019r.
6.
7.

Laureaci zostaną poinformowani o wręczeniu nagród telefonicznie.
a) Kroszonki, pisanki i stroiki należy oddawać w bezpiecznym opakowaniu (np. pudełku,) wraz z dokładnie
przyczepionym opisem ( imię i nazwisko autora pracy, wiek, placówka – jeśli pracę zgłasza szkoła, tel. kontaktowy)
oraz kartą zgłoszenia (zał. nr 1).
b) Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.
9. Organizatorzy po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie na wystawach.
10. Prace nieopisane lub niewłaściwie opisane, bez przymocowanego do pracy opisu nie będą oceniane.
11. Kryteria oceny:
- prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) dzieci w wieku 6 do 9 lat
b) uczniowie szkół w wieku od 10 do 13 lat
c) uczniowie szkół w wieku od 14 do 16 lat,

- głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, zachowanie tradycyjnych technik i wzorów
zdobienia (w przypadku kroszonek), oryginalność, zgodność z tematyką, pomysłowość i wkład pracy.
- ważnym kryterium oceny jest samodzielność wykonania pracy ( prace gdzie widoczna jest pomoc osób starszych nie
będą oceniane),
12. Prace nadesłane na konkurs pozostają w dyspozycji organizatora, mogą być wykorzystane na pokonkursowej
wystawie prac. Po zakończonej wystawie nie zostaną zwrócone uczestnikom, gdyż zostaną przekazane na cele charytatywne
na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach
13. Przystępując do konkursu autor pracy wyraża zgodę na publikację zdjęć pracy, jak i swojego wizerunku z gali
rozdania nagród, oraz danych (imienia, nazwiska i wieku) na stronach internetowych, Miejskiego Ośrodka Kultury,
SP 2 z O. I.im. Gustawa Morcinka w Lędzinach i Urzędu Miasta w Lędzinach, a także materiałach prasowych.
14. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.
15. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Organizatorów: dostępu do
treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych
osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
16. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
17. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.
18. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu
- w Miejskim Ośrodku Kultury: Agnieszka Czerniak, tel. 32 326 78 33
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2: Agnieszka Kupczyk tel. 32 216 70 93

Karta zgłoszeniowa. Załącznik Nr 1 regulaminu XI Konkursu „Tradycje śląskie wczoraj i dziś”
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) ……………………..…………………………...………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa instytucji macierzystej - szkoła, placówka – MOŻE BYĆ PIECZĄTKA
…………………………………………………………………………………………………..…………………
(wiek uczestnika) ………………………………………………………..…………….………………………….
(e-mail ) …………………………………………………..…………………………………………………..
(telefon kontaktowy) …………………………………………………..…………..………………………….
1.

Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, potwierdzam, że jestem jej wyłącznym au torem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)” przez MOK, dla celów związanych z realizacją i promocją
Konkursu.

4.

Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do prac
zgłoszonych w Konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zmianami).
…………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
( imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) ………………………………..………………………………
(adres zamieszkania) ……………………………………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy) …………………………………………………….…….………………………………… (e-mail)
…………………………………………….…………………………………………………….…….…

5.

Niniejszym,

wyrażam

zgodę

na

udział

mojej(go)

córki/syna/podopiecznego

w

XI

konkursie

„Tradycje śląskie wczoraj i dziś” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Jednocześnie
wyrażam zgodę na publikację zdjęć pracy – (mojego dziecka), jak i wizerunku autora pracy w postaci zdjęć z gali
rozdania nagród, oraz danych (imienia, nazwiska i wieku) na stronach internetowych, Miejskiego Ośrodka Kultury,
SP 2 z O. I.im. Gustawa Morcinka w Lędzinach i Urzędu Miasta w Lędzinach, a także materiałach prasowych,

…………………………………….………….…………
(data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

*Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Hołdunowska 39 w Lędzinach oraz , SP 2 z O. I.im. Gustawa Morcinka w Lędzinach jako administrator danych osobowych informuje, że dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji i promocji
Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane uczestników będą
udostępnianie jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do udziału w Konkursie.

