Konkurs Plastyczny
„PRZYJAŹŃ”
organizowany
w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”
w ramach projektu „Muzea pogranicza. Przestrzeń dialogu międzykulturowego” i współfinansowanych z
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa
prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
z dnia 19.06.2022 r.
REGULAMIN
I.
1.
2.
3.
4.

Warunki ogólne:
Organizator: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Terminy: Składanie prac: do 6 lipca 2022
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 lipca 2022
Kategorie wiekowe:
grupa polska – 12-15 lat
grupa ukraińska 13-14 lat

II. Cele konkursu:
- wyłonienie uczestników Polsko-Ukraińskiego Pleneru Malarskiego organizowanego w dniach 11-16.07. 2022.
- popularyzacja działań plastycznych i konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych w różnych okresach rozwoju
człowieka
- wspieranie działalności plastycznej środowisk twórczych z Polski i Ukrainy
- prezentacja talentów dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej- szerzenie idei wychowania przez sztukę i dla sztuki
- możliwość nawiązania znajomości i wymiana doświadczeń kulturowych
III. Kryteria oceny:
• zgodność z tematem,
• interpretacja własna tematu,
• walory artystyczne,
• kompozycja,
• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
IV. Nagrody:
Z konkursu zostanie wyłonionych 7 uczestników z Polski i 7 z Ukrainy, które będą mogły uczestniczyć w bezpłatnym plenerze malarskim
w terminie 11.07.2022 r. – 16. 07.2022 r. Warsztat poprowadzi dwóch artystów (z Polski i z Ukrainy). Zajęcia będą odbywały się w
ogrodzie przy Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, w razie niepogody w budynku Galerii. Warsztaty będą odbywały się codziennie w
godzinach 15.30-18.00, grupa wiekowa 12-15 lat - dzieci z Polski oraz 13-14 lat dzieci z Ukrainy. Uczestnictwo dzieci/młodzieży w
warsztatach będzie bezpłatne, współfinansowane z projektu „Muzea pogranicza”.
Nagrodą będzie udział bezpłatnych Polsko-Ukraińskim Plenerze Malarskim, który odbędą się w dniach 11.07.2022 r. – 16. 07.2022 r., od
godz. 15.30 – 18.00. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i mailowo. Decyzja jury jest ostateczna i
niepodważalna.
Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą również na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w
Stalowej Woli.
V.
1.

Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział dzieci/ młodzież polska i ukraińska w wieku 12-15 lat.
- dzieci/ młodzież polska 12-15 lat,
- dzieci/młodzież ukraińska – 13-14 lat
2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu, tj. dotyczącą przyjaźni.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele
(zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp.
4. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
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6. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa.
7. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach.
Potwierdzeniem powyższego powinno być oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu, o treści:
„Praca przygotowana na Konkurs Plastyczny „PRZYJAŹŃ” organizowany w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” w ramach projektu „Muzea
pogranicza. Przestrzeń dialogu międzykulturowego” i współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z dnia 19.06.2022 r.,
przygotowana przez _______________________, dla którego/ej jest opiekunem prawnym, jest pracą własną, nigdzie wcześniej nie
publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach”.
8. Warunki dostarczania prac:
Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w
konkursie. Prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny PRZYJAŹŃ” należy dostarczyć osobiście na adres Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie
podlegają zwrotowi.
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przeniesienie na Organizatora praw
majątkowych do dzieł dostarczonych na Konkurs na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 Ustawy z dn.4.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac zgłoszonych do konkursu w działaniach
promocyjno-wydawniczych.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
3. Inspektorem ochrony danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest Krystian Koterbicki, z którym można się
skontaktować poprzez maila iod@carit.pl
4. Przetwarzamy Państwa dane w celu organizacji konkursu, a w przypadku udzielenia zgody również w celach promocyjnych
Organizatora.
5. Państwa dane mogą zostać powierzone hostingodawcom w celu opublikowania ich na naszych portalach społecznościowych
bądź na stronie internetowej Organizatora.
6. Państwa dane nie są w żaden sposób profilowane.
7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej
praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Plastyczny Warsztaty Plenerowe Szkoły Letniej organizowane w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński”
w ramach projektu „Muzea pogranicza. Przestrzeń dialogu międzykulturowego” i współfinansowanych z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
DANE AUTORA PRACY:
Imię i nazwisko …………………………………………………….…………
Wiek ………………………………………………………………………….
Szkoła/ klasa ………………………………………………………………………….
Telefon ………………………
PRACA KONKURSOWA
Tytuł …………………………………………………………………………………………………………..
Technika ………………………………………………………………………………………………………
Dane Rodziców/ Opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko …………………………………………………….…………
Telefon ………………………………………
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu. ………………………….…
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„Praca przygotowana na Konkurs Plastyczny „PRZYJAŹŃ” organizowany w Szkole Rysunku i Malarstwa „Karpiński” w ramach projektu „Muzea
pogranicza. Przestrzeń dialogu międzykulturowego” i współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z dnia 19.06.2022 r.,
przygotowana przez _______________________, dla którego/ej jest opiekunem prawnym, jest pracą własną, nigdzie wcześniej nie
publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach”.
□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
promocyjnych.

………………………………………………………………
Data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika
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przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, do celów

