Regulamin Konkursu Plastycznego
„Serafini, Cherubini i inni Aniołowie”
1. Szprotawski Dom Kultury, ogłasza konkurs plastyczny, do zrealizowania w formie
przestrzennej, zatytułowany „Serafini, Cherubini i inni Aniołowie”.
2. Cele konkursu:
a) popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.
b) kształtowanie i umacnianie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia,
c) dbałość o wrażliwość estetyczną.
3. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć i nim udział wszyscy zainteresowani.
4. Konkursowy anioł ma być wykonany z dowolnych materiałów, jako forma przestrzenna,
którą można będzie wyeksponować również w warunkach zewnętrznych.
5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę wielkości od 80 cm do 2 m.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora SzDK.
7. Przy ocenie prac jury uwzględni:
a) wartość plastyczną nadesłanej pracy (dekoracyjność, kolorystyka)
b) pomysłowość, oryginalność oraz inwencję własną.
c) estetykę i stopień trudności wykonania prac.
8. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek i adres autora
9. Prace, wraz ze zgłoszeniem – zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik),
przyjmowane będą od dnia 19 listopada do dnia 12 grudnia 2018 do godziny 15.00
w sekretariacie Szprotawskiego Domu Kultury.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród połączone z ekspozycją prac
odbędzie się w 15 grudnia 2018 r, podczas Wigilii Gminnej.
11. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
12. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. Jury, może też przyznać wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
13. Przesłanie zgłoszenia i pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Wszystkie prace przesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą
na organizatora prawa autorskie tj. prawo na przenoszenie pracy na nośniki elektroniczne,
prawo do publikacji i prezentacji na wystawie.

Szczegółowych informacji udziela plastyk SzDK – M. Chutko tel. 500 202 518, 683762401

Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY
konkurs plastyczny - forma przestrzenna
„Serafini, Cherubini i inni Aniołowie”

DANE AUTORA PRACY
Imię, nazwisko i wiek uczestnika …………………………………………………….…………
Telefon / E-mail ………………………………………………………………………………….

OPIEKUN ARTYSTYCZNY LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie)
Telefon ……………………………………… e-mail …………………………………………………….
PLACÓWKA
Pełna Nazwa
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Telefon / E-mail ………………………………………………………………………………………….……………..
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż :
1) administratorem danych osobowych jest Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Konkursie zgodnie z
Regulaminem.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem zwycięzców konkursu w celach
promocyjnych na stronach internetowych SzDK , mediów i partnerów.
4) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 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. Żądania te można zgłaszać na
adres e-mail administratora danych( IOD@szdk.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu plastycznego .
7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

….…………………………………………………………
data i podpis
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę (-y)* na wykorzystanie wizerunku mojego / dziecka powstałego podczas
organizowanego konkursu plastycznego przez Szprotawski Dom Kultury celach promocyjnych związanych z
upowszechnianiem działalności Szprotawskiego Domu Kultury na stronach internetowych SzDK i partnerów ,
mediów */niepotrzebne skreślić/
……………….....................…................................................
data i podpis uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna

