REGULAMIN
IX MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
MISTRZ PĘDZLA DĄBROWY GÓRNICZEJ
I. ORGANIZATOR
Organizatorem IX Miejskiego Konkursu Plastycznego Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej jest Pałac
Kultury Zagłębia – Dom Kultury Ząbkowice z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 2. Konkurs
organizowany jest w dziedzinie kultury i sztuki.
II. TEMAT I CEL KONKURSU
1. Temat tegorocznej edycji brzmi „Podwodny świat”. Uczestnicy w swoich pracach powinni
przedstawić zjawiskowe, wodne środowisko, pełne koralowych raf, ryb i innych morskich
stworzeń oraz ukrytych skarbów.
2. Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości wśród dzieci
i młodzieży oraz wymiana doświadczeń i propagowanie twórczości plastycznej na terenie
miasta.
III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów dąbrowskich przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów, z wyłączeniem Zespołu Szkół Plastycznych, z podziałem na kategorie:


I – przedszkola



II – klasy 1-3 szkół podstawowych



III – klasy 4-6 szkół podstawowych



IV – klasa 7-8 szkół podstawowych oraz gimnazja

3. Każda placówka może zgłosić nie więcej niż 2 przedstawicieli w kategorii I, II, III oraz
2 przedstawicieli z klasy VII i VIII i 2 przedstawicieli z gimnazjum w przypadku kategorii IV.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2019 r.
5. Uczestnika konkursu zgłasza nauczyciel na podstawie karty zgłoszeniowej. Nauczyciel
zobowiązany jest do zapoznania uczestników i ich rodziców lub prawnych opiekunów
z niniejszym regulaminem.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej,
podpisanie oświadczeń woli przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika oraz przez
nauczyciela, a następnie przesłanie karty zgłoszeniowej do organizatora na adres: PKZ Dom
Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza lub drogą mailową – skan
wyżej wymienionych dokumentów – na adres: gabriela.ormianin@palac.art.pl
7. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia karty zgłoszeniowej, organizator ma prawo
wezwać osobę zgłaszającą do dokonania poprawek w terminie do 3 dni.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez
organizatora prac konkursowych w celu publikacji i promocji za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach
społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo,
nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

9. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
III. JURY
Organizator powoła jury konkursu, w co najmniej 3-osobowym składzie, którego zadaniem będzie
nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. Jury oceniać będzie
w szczególności: interpretację i zgodność prac z tematem konkursu, oryginalność, świadome użycie
środków wyrazu plastycznego takich jak kompozycja, kolor i barwa, światło, kontrast itp.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora, 3 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00.
2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu
w technice akrylowej, na płótnie. Materiały potrzebne do wykonania prac dostarczy
organizator.
3. Po zakończeniu konkursu, jury przystąpi do obrad. Planowany czas trwania obrad:
ok. 1 godziny.
4. Po zakończeniu obrad, w dniu konkursu, jury ogłosi wyniki. Wyniki zostaną także
opublikowane na stronie organizatora: www.palac.art.pl.
5. Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników, w dniu konkursu.
6. Organizator przewiduje wystawę pokonkursową, która odbędzie się w maju 2019 r.
w siedzibie organizatora.
V. NAGRODY
1. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
2. Laureatom z tytułem Mistrza Pędzla Dąbrowy Górniczej przyznana zostanie nagroda główna
w każdej kategorii konkursowej.
3. Organizator może przyznać także nagrody za I, II, III miejsce oraz do dwóch wyróżnień
w każdej kategorii konkursowej.
4. Odbiór nagrody następuje poprzez wypełnienie formularza odbioru nagród, w którym należy
podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz potwierdzić wszystkie dane własnoręcznym
podpisem (w przypadku, gdy laureat ukończył 13 lat) lub podpisem rodzica, prawnego
opiekuna lub nauczyciela (w przypadku, gdy laureat nie ukończył 13 lat).
5. Wartość każdej nagrody rzeczowej nie przekroczy kwoty 760 zł, a tym samym jest zwolniona
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
(PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach:
a. W celu zgłoszenia dziecka na konkurs, niezbędne będą dane: imię, nazwisko dziecka oraz
imię i nazwisko nauczyciela, dane będą u nas przetwarzane 5 lat + rok bieżący;
b. W celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz działań

3.

4.

5.
6.

7.
8.

marketingowych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w
postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może
znaleźć się w ww. dokumentacji. Wizerunek uczestników może być wykorzystany za
pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci
WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Wizerunek
będzie przetwarzany na podstawie zgody wyrażonej w formularzu. Zgoda obowiązuje do
czasu jej wycofania, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie
dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
podanych przez Ciebie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a. Prawo dostępu do swoich danych;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. Prawo do przenoszenia danych;
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w zajęciach/konkursie itp.
Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
3. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel. 32 733 87 90,
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

