REGULAMIN KONKURSU
„Wiosenny kapelusz”

Dom Kultury w Środzie Śląskiej
Pl. Wolności 58
55-300 Środa Śląska
Tel. 71 397 65 81
e-mail: dk@sroaslaska.pl
www.dksrodaslaska.pl
Terminy:
 Nadsyłanie prac: 15.04.2022
 Rozstrzygnięcie konkursu: 20.04.2022
 Wręczenie nagród: 25.04.2022
Kategorie wiekowe:
 Przedszkolaki
 Szkoła podstawowa: kl. I-III
 Szkoła podstawowa: kl. IV-VI
 Szkoła podstawowa: kl. VII-VIII
 Szkoła ponadpodstawowa
Cele konkursu:
 Rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży
 Rozbudzenie wyobraźni twórczej
 Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
 Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu
Kryteria oceny:
 Zgodność z tematem
 Interpretacja własna tematu
 Walory artystyczne
 Kompozycja
 Warsztat pracy-swoboda posługiwania się wybranymi technikami
Temat konkursu:
Zadaniem uczestników biorących udział Konkursie jest wykonanie pracy „Wiosenny kapelusz”, w
formie przestrzennej, dowolnej technice, będącej autorską wizją Uczestnika.
Nagrody:
1. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I,II,III), które będą
uhonorowane nagrodami. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do
nieprzyznania nagrody głównej lub ogłoszeniu kilka miejsc ex aequo.
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.

3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Informacje w wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie
www.dksrodaslaska.pl oraz Facebooku Domu Kultury w Środzie Śląskiej.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Środa Śląska.
2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formie przestrzennej, wykonaną
wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną.
4. Do każdej pracy musi być przymocowana metryczka zawierająca: imię, nazwisko oraz wiek
autora pracy (każda praca powinna być podpisana na odwrocie) lub przyklejona karta
zgłoszeń. W przypadku prac do zawieszenia – zaopatrzona w solidnie przymocowany
element (np. pętelkę) umożliwiający zawieszenie ozdoby.
5. Każda praca powinna posiadać dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę
zgłoszeń.
6. Praca nadesłana na konkurs musi być praca autorską, nie zgłaszaną do innych konkursów.

Warunki dostarczenia pracy:
1. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej.

2. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Domu Kultury w Środzie Śląskiej w od pon. do pt. w
godz. 8:00-15:00.
3. Prace na prośbę pisemną uczestnika podlegają zwrotowi do dn. 30.04.2022.

Przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczenie uczestnika*/ opiekuna prawnego uczestnika
Zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 oraz art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r.
L 119/1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.(Dz.U. z 2020r., poz. 288 ze
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w tym nieodpłatnego rozpowszechniania
danych uczestnika konkursu przez Administratora danych dla celów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. Zgoda na
przetwarzanie danych uczestnika dotyczyć będzie następujących pół eksploatacji: na stronie internetowej Domu Kultury w
Środzie Śląskiej na stronie fanpeaga Administratora – Facebook Domu Kultury w Środzie Śląskiej
Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcami danych osobowych są Spółka Facebook Inc. Podstawy prawne przetwarzania danych wiążą się z
tzw. Standardowymi Klauzulami umownymi oraz art. 49 RODO.
Ponadto oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia;
2) zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych;

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie z wyjątkiem pkt o przetwarzaniu danych
osobowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

