Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Makulatura to nie śmieć - woda”
Woda jest podstawowym artykułem pierwszej potrzeby, elementem kształtującym
środowisko życia. Jest niezbędnym środkiem utrzymania higieny, surowcem i środkiem
produkcji przemysłowej oraz źródłem energii. Woda jest także związkiem chemicznym i
odgrywa ważną rolę, jako rozpuszczalnik wielu substancji.
Organizatorem Konkursu jest:




Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3
18-400 Łomża
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży

Tematyka:
Dla wielu zwierząt i roślin woda jest środowiskiem życia. Zaobserwujcie i pokażcie w swoich pracach
jak rośliny i zwierzęta dostosowały się do życia w wodzie i w jej otoczeniu. Zwróćcie uwagę na ich
kształty, zabarwienie, sposób poruszania się…
Cele konkursu:
 Uwrażliwienie na oszczędzanie wody, jako źródła życia fauny i flory,
 Zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania twórczych zadań
 Krzewienie kultury i postawy ekologicznej wśród najmłodszych
 Wystawa plastyczna z okazji Światowego Dnia Ziemi
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 4 do 19 lat
Technika:
 Kolaż - przy pomocy kolorowych lub czarno-białych gazet i papierów stwórzcie kompozycję,
wykorzystując je, jako kolor, walor, określoną plamę, kształt w połączeniu z tuszem, farbą,
ołówkiem. Użyjcie do swoich prac kolorowych szmatek, ścinków różnych tkanin, koronek,
sznurka i włóczki.
 Kolagrafia, kalkografia
Format: prace nie powinny przekraczać wymiarów 50cm x 70 cm.
Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy,
wiek, adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela.
 Do prac należy dołączyć wypełnione przez osobę zgłaszającą pracę/autora (w przypadku
indywidualnego uczestnika (wiek powyżej16 lat), oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Prace bez w/w. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
 Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
 Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę
w następujących kategoriach wiekowych:
 I kategoria - przedszkole - zerówka
 II kategoria – klasy I – III SP
 III kategoria – klasy IV– VI SP
 IV kategoria – klasy VII, VIII, gimnazjum, liceum
* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku indywidualnego zgłoszenia pracy

Termin składania prac:
 31 stycznia 2019 Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych Łomża, ul. Wojska
Polskiego 3 (I piętro) Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26
Uwagi końcowe:
 Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w konkursie oznacza udzielenie
Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mdk.lomza.pl.
 Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród
zostanie zamieszczona do 20 lutego 2019 roku na stronie www.mdk.lomza.pl. Nagrodzone,
wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar
Miejskiego Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych Państwa podopiecznego jest Miejski Dom Kultury-Dom
Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt: (86)
86 216 32 26, sekretariat@mdk.lomza.pl.
Kontakt z Inspektora Ochrony Danych jest pod adres: iod@mdk.lomza.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. Lit a Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1), w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a po
jego zakończeniu do momentu, w których zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania (sprostowania) usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Organizator informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zakwalifikowana pracy konkursowej
do udziału konkursie

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku indywidualnego zgłoszenia pracy

Załącznik nr 1
Do Regulaminu konkursu plastycznego
„Makulatura to nie śmieci – woda”

OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę)

…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko autora wiek i klasa, do której uczęszcza autor)

…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko nauczyciela/osoby zgłaszającej pracę**)

Oświadczam, że:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Makulatura to nie śmieci – woda”
organizowanego przez MDK-DŚT w Łomży.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych, oraz autora pracy
zawartych w zgłoszeniu pracy konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu „Makulatura to
nie śmieci – woda” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1)
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas
rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej, oraz w prasie, przez Organizatora w celu
informacji i promocji konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac przez Organizatora.
Złożona na konkurs pracę została wykonana przez autora osobiście.
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, niniejszego regulaminu i znane mi są
przysługujące mi prawa przy przetwarzaniu podanych danych osobowych.

………………………………………….
Pieczątka szkoły placówki

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku indywidualnego zgłoszenia pracy

…………….…………………………………………………..
podpis nauczyciela /osoby zgłaszającej pracę

