Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
„ANIOŁY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w
powiatowym konkursie plastycznym „Anioły”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria
oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Złotowie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, zwany dalej
„Organizatorem”.
CEL KONKURSU
• Próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego
•
•
•
•

Narodzenia i refleksji nad symboliką tych świąt
Zachęcenie do zapoznania się z tematem poprzez bajki, baśnie, malarstwo, filmy i inne
formy sztuki.
Popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
Pobudzenie wyobraźni młodych ludzi.
Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego
Narodzenia
UCZESTNICY

Konkurs jest kierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych, MOW, MOS i SOS-W.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa - szkoła podstawowa klas IV-VIII
II grupa – szkoły ponadpodstawowe, MOS, MOW i SOS-W

PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
temat pracy konkursowej:
Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla
tematyki Konkursu;
Kim są Anioły? Poznaj Anioły – Posłanników Boga. Kim są Anioły, o których tak dużo i
często słyszymy? Czy są to duchowe istoty takie jakie widzimy na obrazach czy w książkach?
A może Anioły są tylko pewną formą energii, która manifestuje się dla nas w ten sposób? Czy
masz swojego Anioła Stróża? Jak sobie wyobrażasz Anioła XXI wieku? Jaką rolę pełni Anioł?
forma i technika: – dowolna technika malarska: prace przestrzenne lub płaskie (praca płaska
powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)-bez oprawiania). Prace powinny być
dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, żeby nie uległy zniszczeniu.
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę według schematu: imię i
nazwisko, wiek uczestnika, klasa, adres szkoły lub placówki oraz numer telefonu i email
szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela. Prace nie opisane komisja nie będzie
brała pod uwagę przy ocenie konkursowej.
3. Każdy uczestnik może maksymalnie nadesłać dwie prace.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania
zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych. 3.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) uczestnika przez Organizatorów
dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. (załącznik nr 1)
3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku na adres:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów, tel.
728 497 538 drogą pocztową lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu: Od poniedziałku
do piątku w godz.7.00 -14.00. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową
na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – „ANIOŁY” oraz
„Kategoria”. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub
kurierską o zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej powołuje komisję konkursową, zwaną
dalej „Komisją”, składającą się z pięciu członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.

oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c.

sposób ujęcia tematu,

d.

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej
z kategorii określonych
4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi
do 15 grudnia 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
5. O wystawie prac pozakonkursowym i sposobie jej rozpowszechnianiu i udostępnianiu
wszyscy uczestnicy zostaną oficjalnie poinformowani drogą e-mailową.
6. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej sposób i ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród będzie ustalone przez Organizatora. Szkoły/placówki będą
informowane drogą e-mailową lub telefoniczną. Dostarczone prace zostaną poddane
kwarantannie na okres 4 dni po ich otrzymaniu.

7. Wszystkie Prace przechodzą na własność Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania
zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych (RODO) uczestnika przez Organizatorów dla celów
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Klauzula informacyjna RODO
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratorem danych osobowych uczestnika powiatowego konkursu plastycznego
„Anioły” stanie się Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w
Złotowie: Alicja Mendyk, am-iod@wp.pl , tel. 500 329 056.
Dane osobowe uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły przetwarzane będą
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniami danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak
uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, art. 6 1. lit b)
w celu udziału ww. konkursie.
Dane podane przez uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” będą
przechowywane przez okres trwania konkursu, a po tym czasie przez okres wymagany
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Rodzic /opiekun prawny uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” posiada
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Pełnoletni uczestnik powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
Rodzic /opiekun prawny uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” posiada
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Pełnoletni uczestnik powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” posiada prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Rodzic /opiekun prawny uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły”.
Pełnoletni uczestnik powiatowego konkursu plastycznego „Anioły”.
Dane osobowe uczestnika powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” nie podlegają
zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Podanie Powiatowemu Ognisku Pracy Pozaszkolnej danych osobowych uczestnika
powiatowego konkursu plastycznego „Anioły” jest dobrowolne lecz niezbędne do
przeprowadzenia powiatowego konkursu plastycznego „Anioły”.
Wyrażam zgodę na nieodpłatnie utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku
/ wizerunku mojego dziecka( w formie fotograficznej i filmowej) przez Powiatowe Ognisku
Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, zgodnie z art. 81 ust. I ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam,
że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału imprez organizowanych przez Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie oraz rozpowszechnianie przez Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Złotowie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w formie
fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za
pośrednictwem dowolnego medium, np. strony facebooka
(https://www.facebook.com/Powiatowe-Ognisko-Pracy-Pozaszkolnej-w-Z%C5%82otowie331008044025098/).

Wyrażam zgodę rodzic/opiekun prawny
…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę uczestnik(osoba pełnoletnia)
…………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika

