REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Krówka Matylda w krzywym zwierciadle”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury, w imieniu którego działa Centrum Tradycji
Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo,
tel.: 86 262 10 67.

1.

II. TEMAT I CEL KONKURSU
1.
2.

Tematem konkursu jest wykonanie rysunku przedstawiającego Karykaturę Krówki Matyldy.
Celem konkursu jest:
a) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
b) Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
c) Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe
d) Promocja Centrum Tradycji Mleczarstwa

Karykatura jest to przedstawienie osoby, które cechuje się przesadą w oddaniu charakterystycznych
elementów, właściwości, cech. Karykatura uwydatnia te cechy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Przedszkolach
oraz w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Grajewo. Kategoria wieku:
4–6 lat
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej pracy plastycznej wykonanej
zgodnie z zadanym tematem oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) wraz
ze zgodą rodziców (załącznik 2).
3. Praca konkursowa polega na wykonaniu dowolną techniką rysunku. Do wykonania rysunku można
wykorzystać materiały według własnego uznania.
4. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę plastyczną nie mniejszą niż format papieru A3. Materiał i
technika wykonania: dowolna.
5. Dzieci wykonują pracę konkursową pod kierunkiem nauczyciela / opiekuna grupy / rodzica.
6. Zgłoszone prace konkursowe stają się własnością organizatora i po ogłoszeniu wyników konkursu
będą prezentowane w formie wystawy w CTM-MM w Grajewie.
7. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny będzie na stronach internetowych:
www.muzeummleka.pl i www.gckgrajewo.pl oraz profilach Facebook.
8. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

IV. KRYTERIA OCENY
1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu
b) kreatywne podejście do tematu pracy
c) estetykę, efekt wizualny i staranność wykonania
2. Prace, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie.
3. Ocena i werdykt komisji jest ostateczny, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie się od
decyzji komisji konkursowej.
V. NAGRODY
1.

Przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz pamiątkowe dyplomy
dla wszystkich uczestników konkursu.
VI. TERMINY

1.

2.

Rysunki wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do Centrum Tradycji
Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie do dnia 13.12.2021 r. Rysunek powinien zawierać
informację dotyczącą autora pracy (imię i nazwisko, nazwa przedszkola / szkoły, oraz wiek dziecka).
Wystawa prac konkursowych oraz uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia
15.12.2020 r. o godzinie 11: 00 w CTM - MM w Grajewie. Laureaci zostaną poinformowani
telefonicznie oraz drogą emailową.
VII. UWAGI KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkursy@muzeummleka.pl lub
nr tel.: 86 262 10 67.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do powielania i rozpowszechniania zgłoszonych prac
konkursowych w celach związanych z konkursem oraz do realizacji celów statutowych GCK.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie prac w trakcie transportu.
Dane osobowe i wizerunek uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie internetowej www.gckgrajewo.pl
W razie zaostrzenia obostrzeń związanych z epidemią, regulamin konkursu może zostać zmieniony
przez Organizatora, a termin przesunięty w czasie.
Wszystkich uczestników obowiązuje aktualny reżim sanitarny.

Zapraszamy!

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs plastyczny „Krówka Matylda w krzywym zwierciadle”.

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………...................
Wiek uczestnika: ………………………………………………………………................
Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………..……………………...
Nazwa i adres przedszkola / szkoły: …....................................................................
…………………….………………………………………………...................................
………………………………………………..……………………………………...........

Kontakt (tel., e-mail): ………………………….………….........................................

......................................................................
(podpis i pieczątka instytucji zgłaszającej)

Załącznik 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
w konkursie plastycznym „Krówka Matylda w krzywym zwierciadle”

Ja niżej podpisany/a ................................................................................................. jako opiekun prawny
.......................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika
konkursu) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego udział
w konkursie organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie.
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem jego własnej twórczości
i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ...............................................................
....................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) na potrzeby organizacji
konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Jednocześnie,
stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam, że zapoznałam/em się z
klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie www.gckgrajewo.pl oraz potwierdzam otrzymanie
informacji, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (19-200
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20)
2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji konkursu plastycznego „Krówka Matylda
w krzywym zwierciadle”.
3. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, ani poza obszar Unii Europejskiej.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia konkursu, nie dłużej niż do
31.12.2021 r.
6. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne.
7. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie plastycznym.
8. Przysługuje mi prawo skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

…..............................................................
/Miejscowość, data/

…............................................................................
/czytelny podpis opiekuna prawnego/

