Regulamin konkursu plastycznego

„WARKA 700. Mój warecki Bohater”
1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest:
• Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” ul. Długa 3, 05-660 Warka, tel. +48 667 22 70,
dworek@dworek.warka.pl,
Współorganizatorami konkursu są:
• Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajkowy Statek” w Warce,
• Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowe Przedszkole” w Warce,
• Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha „Mały Miś” w Warce,
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce,
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi,
• Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce,
• Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce,
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.
2. CEL
Konkurs odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Warce.
Celem jest popularyzacja postaci historycznych związanych z Warką oraz promocja lokalnych talentów plastycznych
poprzez prezentację najlepszych prac w formie wystawy.
3. TEMATYKA
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wizerunku postaci historycznej związanej z Warką. Przykłady
historycznych postaci związanych z Warką przez ostatnie wieki, które mogą stanowić inspirację przy wykonywaniu
pracy konkursowej: Trojden I, Kazimierz Pułaski, Stefan Czarniecki, Piotr Wysocki, Władysław Kononowicz, Józef
Manczarski, Józef Pułaski, Mikołaj Zieleński, Adam Jarzębski, Jędrzej Święcicki, Franciszek Lessel, Karol August
Freyer, Władysław Matlakowski, Ojciec Rafał Chyliński, Ksiądz Marceli Ciemniewski, Zygmunt Ledóchowski, Wiktor
Krawczyk, Aleksander Gajewski, Stanisław Marciniak, Stanisław Marcinowski, Józef Lubert, itd.
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4. KATEGORIE WIEKOWE
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie placówek oświatowych działających na terenie gminy Warka w
następujących kategoriach wiekowych:
1. Przedszkola i zerówki,
2. Szkoły podstawowe – klasy 1-3,
3. Szkoły podstawowe – klasy 4-6,
4. Szkoły podstawowe – klasy 7-8,
5. Szkoły średnie.
5. ETAPY
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
• Etap I – Szkolny
o Ogłoszenie konkursu – 26 kwietnia 2021,
o Zakończenie etapu szkolnego – 15 czerwca 2021,
o Termin przekazania prac do „Dworku na Długiej” – 22 czerwca 2021.
Etap ten odbywać się będzie według wewnętrznych zasad placówki oświatowej. W terminie 26 kwietnia – 15
czerwca powinna zmieścić się pełna forma szkolnego etapu – ogłoszenie konkursu, zbierania prac, wybór
najlepszych prac, nagrodzenie laureatów i nominacja wskazanych prac w odpowiedniej ilości (wg tabelki poniżej).
Na tym etapie należy pamiętać o wymaganiach technicznych konkursu (patrz pkt. 6).

KATEGORIA 1
(przedszkola i
zerówki)
Liczba możliwych
zgłoszonych prac
do II etapu
KATEGORIA 2
(klasy 1-3)

25

17

3

11

7

4

3

5

2

4

Liczba możliwych
zgłoszonych prac
do II etapu

247

244

28

23

31

34

33

KATEGORIA 3
(klasy 4-6)

25

25

3

2

3

3

3

136

266

28

41

52

25

44

Liczba możliwych
zgłoszonych prac
do II etapu
KATEGORIA 4
(klasy 7-8)

14

27

3

4

5

2

4

Liczba możliwych
zgłoszonych prac
do II etapu
KATEGORIA 5
(szkoły ponadpodstawowe)

147

200

24

30

22

22

36

15

20

2

3

2

2

4

Liczba możliwych
zgłoszonych prac
do II etapu

CKZiU w Nowej Wsi

36

ZS w Warce

23

LO w Warce

48

PSP w Nowej Wsi

29

PSP w Michałowie

39

PSP
we Wrociszewie

75

PSP w Ostrołęce

115

PSP w Konarach

34

PSP nr 2 w Warce

170

SP nr 1 w Warce

Niepubliczne przedszkole „Mały Miś”

250

Przedszkole
Samorządowe

Niepubliczne przedszkole „Kubusiowe
Przedszkole”

Tabela z liczbą prac, które dana placówka może przekazać do etapu gminnego. (opracowanie na podstawie danych
udostępnionych z Urzędu Miejskiego w Warce na dzień 30.09.2020r. oraz pozyskanych informacji mailowych ze
szkół średnich i przedszkoli niepublicznych)

225

399

318

22

40

32
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•

Etap II – Gminny
o Termin przyjmowania prac w „Dworku na Długiej” z placówek oświatowych – 22 czerwca 2021,
o Termin przyjmowania prac indywidualnych – 6 sierpnia 2021,
o Rozstrzygnięcie konkursu – 22 sierpnia 2021 (podczas podsumowania Historycznego Lata w
Warce),
o Termin wystawy – 22 sierpnia 2021 (plenerowa wystawa podczas podsumowania Historycznego
Lata w Warce).

W tym etapie powołana komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace oraz zorganizowana zostanie wystawa.
6. TECHNIKA I FORMAT PRACY
Prace konkursowe powinny być wykonane w technice: kredka, ołówek, pastele, farba plakatowa, farba akwarelowa,
wydzieranka. Praca może mieć formę płaską w formacie A3. Istnieje możliwość złożenia pracy w formie
przestrzennej (makiety). W takim przypadku przewidziana będzie oddzielna kategoria.
7. TERMINY
• Ogłoszenie konkursu – 26 kwietnia 2021 r.
• Zakończenie przyjmowania prac w etapie II (od placówek oświatowych) – 22 czerwca 2021 r.
• Zakończenie przyjmowania prac indywidualnych – 6 sierpnia 2021 r.
• Ogłoszenie wyników w etapie II – 22 sierpnia 2021 r.
• Przewidywany termin wystawy pokonkursowej – 22 sierpnia 2021 r.
8. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki:
• Uczęszczają do placówki oświatowej na terenie gminy Warka,
• Zostali nominowani do II etapu przez placówkę oświatową z terenu gminy Warka lub zgłosili prace
indywidualnie i przeszli weryfikacje organizatora konkursu,
• Mieszkają na terenie gminy Warka, ale uczą się poza gminą - w takim przypadku organizator decyduje o
włączeniu pracy do II etapu konkursu (na podstawie jakości artystycznej zgłoszonej pracy),
• Są wyłącznym autorem zgłoszonej pracy,
• Złożą pracę w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora.
9. DOSTARCZENIE PRAC
Prace konkursowe należy dostarczać do siedziby organizatora (adres w punkcie 1) w przewidzianym w regulaminie
terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac. Każda praca, na swoim odwrocie, powinna być opatrzona
metryczką z następującymi informacjami:
• Imię i nazwisko autora,
• Numer telefonu do rodzica lub prawnego opiekuna (nie do nauczyciela),
• Nazwa placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko,
• Klasa.
10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Wybór zwycięzców w etapie I odbywa się na podstawie wewnętrznych zasad szkolnych. Placówki do etapu II
nominują prace wg własnego uznania, pamiętając o maksymalnej liczbie nominowanych prac (patrz punkt 5).
Prace zgłoszone do etapu II (przez placówki oświatowe i te zgłoszone indywidualnie, po przejściu weryfikacji
Organizatora) będą oceniane przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się
będzie z 3 -5 osób związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac,
profesjonalizm wykonania i jakość prac.
11. NAGRODY
W konkursie dla zwycięzców etapu II przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez
Organizatora konkursu. W etapie I nagrody i dyplomy organizuje dana placówka oświatowa.
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12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zaakceptowaniem jego
zapisów.
• Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do
działań informacyjno-promocyjnych.
• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
• O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.
• Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Instytucja Kultury ''Dworek na Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu plastycznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w
sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W
związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom
zgromadzonym. Dane osobowe zostaną opublikowane we wskazanych wyżej miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest
zobowiązana do podania danych osobowych. Publikowanie danych osobowych w związku z w/w konkursem znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane
dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni
dobrowolne. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
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