KONKURSU PLASTYCZNY
na Plakat
z okazji Jubileuszu 100. lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
REGULAMIN
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
Tel. +48 523 070 170
II.
Założenia ogólne:
 Forma pracy – plakat okolicznościowy
 Technika – kolaż, forma płaska, - materiały papiernicze, tekstylne, fotosy, zdjęcia, tektura, itp., można
łączyć je tradycyjnymi technikami plastycznymi (farba plakatowa, akrylowa, akwarela, gwasz….).
 Wykluczamy stosowanie innych materiałów (szkło, metal, ostre tworzywo, plastelinę, elementy
przestrzenne i gotowe…).
III.
Cele konkursu:
 uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych
na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny
 propagowanie wiedzy historycznej na temat utraty i odzyskania niepodległości oraz losów Polski po
jej odzyskaniu
 tworzenie możliwości rozwoju talentów plastycznych, ich konfrontacji i prezentacji
IV.
Adresaci:
Uczniowie szkół z terenu powiatu inowrocławskiego w kategoriach wiekowych:
1. 9 – 12 lat
2. 13 – 15 lat
3. 16 – 20 lat
V.
Warunki konieczne:
I.

 Pracę w technice kolażu, z trwale połączonych elementów, o tematyce niepodległościowej należy
dostarczyć do organizatora do 19 października 2018

 Praca powinna być wykonana czysto i estetycznie.
 Elementy kolażu muszą być trwale przymocowane.
 Prace zrolowane podlegają dyskwalifikacji.
 Format: 100cm na 100cm.
 Na odwrocie pracy należy trwale nakleić kartę informacyjną z podpisaną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych.
VII.

Nagrody
Laureaci konkursu do 31 października 2018 otrzymają zaproszenie na Galę uroczystych obchodów
Jubileuszu Odzyskania Niepodległości w MDK im. Janusza Korczaka. Wernisaż i wręczenie nagród
odbędzie się 11 listopada 2018.

Karta informacyjna

KONKURSU PLASTYCZNY
na Plakat
z okazji Jubileuszu 100. lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Imię i nazwisko autora kolażu ……………………………………………………………………...........…
Wiek ………………………………
Tytuł dzieła …………………………………………………………..…………………………...........…..
Adres do korespondencji………………………………………………………………..…….…….............
…....................................................................................................................................................................
Nr telefonu uczestnika lub rodzica (opiekuna)……………………………………………………...............
Placówka delegująca ……………………………………………………………………….…..........……...
Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego/ nauczyciela/instruktora oraz nr telefonu………………………
………………………………………………………………………………………………............……..…
Uwagi/Informacje dodatkowe….......................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego na kolaż, akceptuję jego warunki
i wyrażam zgodę na udział.

Data: …...........................................

…….………………………………………......

…..........…………………..…………………………..

czytelny podpis uczestnika konkursu

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 2

1

wypełnić, jeżeli uczestnik był przygotowany pod kierunkiem nauczyciela lub instruktora

2

dotyczy uczestników niepełnoletnich

Załącznik nr 1 (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

KONKURSU PLASTYCZNY
na Plakat
z okazji Jubileuszu 100. lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14 – 16 w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu . Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe będą przekazane Jury Konkursu
i przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Plastycznego na Plakat oraz w celu publikacji wyników
konkursu na stronach internetowych Powiatu Inowrocławskiego, Organizatora i Współorganizatorów oraz na ich
profilach w mediach społecznościowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania
danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
.…..…..…..…….…….……..…………..

............………………………………………….

czytelny podpis uczestnika konkursu

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

data ……………………………..

Zgoda rodzica/opiekuna na publikację fotografii, wizerunku własnego oraz uczestnika konkursu
Udzielam Organizatorom i Współorganizatorom Konkursu Plastycznego na Plakat nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie i co do terytorium, możliwości korzystania z dostarczonej fotografii, wizerunku,
nagrania, imienia, nazwiska i tytułu pracy w celach związanych z Konkursem oraz obchodami 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości, jego promocjami oraz przedsięwzięciami promocyjnymi, na następujących
polach eksploatacji:
- utrwalanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
światłoczułego, magnetycznego, komputerowego, elektronicznego oraz techniką cyfrową, na wszelkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu oraz zwielokrotnianie na nośnikach,
w jakichkolwiek technikach, o których mowa powyżej;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
- publiczne udostępnianie nośników oraz wprowadzanie zwielokrotnionych nośników;
- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie. Przysługuje mi prawo dostępu
do treści danych i ich poprawiania.

.................…..……….....…..…..………

..................………………..…………..……….

czytelny podpis uczestnika konkursu

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

data …..................................................

Załącznik nr 2 (dotyczy uczestników pełnoletnich)
Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych

KONKURSU PLASTYCZNY
na Plakat
z okazji Jubileuszu 100. lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14 – 16 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
Plastycznego na Plakat. Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przekazane Jury Konkursu
i przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach
internetowych Powiatu Inowrocławskiego, Organizatora i Współorganizatorów oraz na ich profilach w mediach
społecznościowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz
że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

……………………………..
data

.…..…..…..…….…….……..…………..
czytelny podpis uczestnika konkursu

Zgoda na publikację fotografii oraz wizerunku własnego uczestnika konkursu

Udzielam Organizatorom i Współorganizatorom Konkursu Plastycznego na Plakat nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie i co do terytorium, możliwości korzystania z dostarczonej na konkurs pracy,
wizerunku, nagrania, imienia, nazwiska, tytułu utworu i jego tekstu w celach związanych z Konkursem oraz
obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, jego promocjami oraz przedsięwzięciami
promocyjnymi, na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
światłoczułego, magnetycznego, komputerowego, elektronicznego oraz techniką cyfrową, na
wszelkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu oraz zwielokrotnianie na
nośnikach, w jakichkolwiek technikach, o których mowa powyżej;
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
- publiczne udostępnianie nośników oraz wprowadzanie zwielokrotnionych nośników;
- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację pracy konkursowej i wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie. Przysługuje
mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

.................…..……….....…..…..………
data

…......................………………..…………..……….
czytelny podpis uczestnika konkursu

