REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (5-18 l.)
NA ILUSTRACJĘ DO BAJKI

„Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?”
Konkurs jest częścią projektu „Muzyka to moja bajka – program edukacji muzycznej dzieci
i młodzieży” współfinansowanego przez m. st. Warszawa. W ramach projektu realizowane są
następujące działania:
• warsztaty artystyczne dla Chóru Dziecięcego MILLE VOCI,
• koncerty Chóru Dziecięcego MILLE VOCI dla rodzin z dziećmi,
• stworzenie bajki o wilku Teodorze – bohaterze piosenki z repertuaru chóru,
• konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.
Motywem przewodnim projektu jest temat stereotypów w życiu dziecka, tolerancji, przyjaźni
i współpracy pomimo różnic oraz przemocy rówieśniczej.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ilustracji do wybranego fragmentu bajki „Czy wilk
się najeża, gdy spotka nietoperza?” napisanej przez Katarzynę Kozłowską na potrzeby
projektu.
§1
Cele Konkursu
Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie prac, które najcelniej i najpiękniej ukażą treść
bajki. Ponadto poprzez konkurs realizowane są następujące cele szczegółowe:
1. Wzbudzenie refleksji o roli stereotypów.
2. Zachęcanie uczestników do aktywnego czytania.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
§2
Organizator Konkursu
1.

2.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela koordynator – Zofia Krystman,
tel. 790-804-340, kontakt@fundacja-szeptem.org.pl
Partnerzy:
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”
• Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

3. Patron Medialny:
• Polskie Radio RDC
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§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
2. Zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a. 5-6 lat
b. 7-9 lat
c. 10-13 lat
d. 14-18 lat
3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
a. Imię i nazwisko autora
b. Wiek autora (data urodzenia)
c. Tytuł pracy lub cytat, do którego odnosi się praca
d. Imię, nazwisko opiekuna prawnego
e. Telefon kontaktowy
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wraz z pracą konkursową Karty
Uczestnika stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską: malarską (farby plakatowe,
akrylowe, akwarele itp.) lub rysunkową (ołówek, pastele suche lub olejne, kredki
ołówkowe itp.) Prosimy o nieużywanie plasteliny, materiałów sypkich itp.
6. Format max. A4
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane drogą pocztową. Autor może odebrać
swoją pracę w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” (ul. Kwatery Głównej 11,
Warszawa).
9. Informacje o konkursie (jego zasadach, przebiegu i wynikach) będą publikowane
na stronie Organizatora na Fabebooku: www.facebook.com/FundacjaSzeptem/
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,
na wykorzystanie prac w celach:
a. promocji konkursu w Internecie,
b. publikacji ilustracji na stronie internetowej (włącznie ze stroną na Facebooku)
Organizatora i Partnerów,
c. zilustrowania książkowego wydania bajki.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

1.

2.
3.

4.

§4
Ocena prac konkursowych
Prace należy składać do 20 maja 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”
ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs-WILK
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje 3-osobowe jury powołane przez
Organizatora.
Jury pod uwagę weźmie:
• umiejętność interpretacji utworu literackiego będącego przedmiotem konkursu,
• oryginalność i pomysłowość pracy ilustratorskiej,
• jakość i samodzielność wykonania.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1.
2.
3.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na ww. stronie Organizatora
do dn. 5 czerwca 2019.
Uroczyste wręczanie nagród odbędzie się podczas koncertu Chóru Dziecięcego MILLE
VOCI dn. 9 czerwca 2019 w ramach pikniku literackiego w Centrum Kultury w Izabelinie
(ul. J. Matejki 21, 05-080 Izabelin).
Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 5 czerwca 2019 r.
§6
Nagrody

1.
2.
3.

Organizator przyzna nagrody za pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania wyróżnień i dodatkowych
nagród w zależności od ilości i poziomu nadesłanych prac.
Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane do zilustrowania książkowego wydania
bajki, wówczas każdy z uczestników otrzyma egzemplarz promocyjny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o wydawaniu publikacji.
§7
Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.

Załączniki :
1. Karta uczestnika konkursu
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Karta uczestnika konkursu
„Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?”

załącznik nr 1.

1.

Imię i nazwisko autora ...............................................................................................

2.

Wiek autora (data urodzenia) ....................................................................................

3.

Tytuł pracy lub cytat, do którego odnosi się praca ....................................................

4.

Imię, nazwisko opiekuna prawnego ..........................................................................

5.

Telefon kontaktowy ...................................................................................................

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastyczno-literackim dla dzieci
i młodzieży na ilustrację do bajki Katarzyny Kozłowskiej pt. „Czy wilk się najeża, gdy spotka
nietoperza?” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka podanych w zgłoszeniu
na potrzeby przeprowadzenia konkursu; w tym zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego
dziecka w ramach ogłoszenia wyników konkursu kanałami informacyjnymi określonymi
w regulaminie.
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku
z udziałem w konkursie (np. rozdanie nagród), zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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/.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Poszukiwań
Artystycznych SZEPTEM z siedzibą w Warszawie, ul. Bełdan 8/11, NIP: 521-359-08-50, tel. 790-804-340.
Z Administratorem można się kontaktować także mailowo: kontakt@fundacja-szeptem.org.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postepowania konkursowego (art.
6 ust. 1 lit. e RODO) przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
3. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
5. Wyrażenie zgody na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu.

…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)
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