REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA HISTORYCZNE W OKRESIE 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018”
organizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” oraz Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
1.

Technika dowolna np.: malarstwo, rysunek, grafika, collage, tylko w rozmiarach A3 (duży blok), bez
oprawy. Prace przestrzenne i zrolowane nie będą przyjmowane.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę! Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.
3. Wiek uczestników od 5 do 18 lat. Organizatorzy przewidują pięć kategorii wiekowych:
5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 18 lat.
4. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne dane o autorze: imię, nazwisko, (DRUKOWANYMI LITERAMI),
oraz wiek (nie klasa !), telefon, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora plastyki, adres
szkoły lub placówki z telefonem.
5. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest dołączenie czytelnie, (DRUKOWANYMI LITERAMI)
wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu). Jedna karta służy dla jednej kategorii wiekowej.
6. Indywidualni uczestnicy wypełniają karty zgłoszenia na miejscu składania prac tj.: w SDK „Lira” ul.
Łojewska 3.
7. Termin składania prac: do dnia 27.04.2018 r. (piątek) do godz. 19.00 w Spółdzielczym Domu Kultury „Lira”
przy ul. Łojewska 3, tel. 22 675 15 55 w godz.: 12.00 – 19.00, bez sobót i niedziel.
8. Prace oceniać będzie fachowe jury, które zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna dyplomy, nagrody i
wyróżnienia.
9. Jury oceniać będzie tylko prace samodzielne!
10. Podsumowanie konkursu wraz z otwarciem wystawy odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) o
godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20.
11. Prac nadesłanych na konkurs organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo dalszego ich
wykorzystania.
12. Zgłaszający uczestników do udziału w konkursie, posiada zgodę rodziców/opiekunów uczestnika na
przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zawartych w karcie zgłoszenia do
udziału w konkursie plastycznym, potrzebnych do organizacji konkursu plastycznego oraz oświadcza, że
został poinformowana/y że:
a. Organizatorem konkursu oraz Administratorem danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia do konkursu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w W-wie (03-214),
przy ul. Krasnobrodzkiej 11 oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w W-wie
(03-285) przy ul. Kondratowicza 20.
b. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji
konkursu plastycznego organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” oraz Urząd
Dzielnicy Targówek.
c. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorów danych mogą być udostępniane organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
d. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawianie w siedzibie Administratora danych.
e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa zawarte w art. 32 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
13. Zgłaszający uczestników do konkursu plastycznego oświadcza, że posiada zgodę rodziców/opiekunów
na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach o charakterze informacyjno –
reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
14. Regulamin i karty zgłoszenia do pobrania są na stronie internetowej www.targowek.waw.pl,
www.smbrodno.pl.
15. Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”: tel.
22 510 05 22, kom. 504 387 831 u Kol. Lidii Witke.
Załącznik:
1. Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym
pt. „NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA HISTORYCZNE W OKRESIE 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018”
5 – 6 lat

7 – 9 lat

10 – 12 lat

13 – 15 lat

16 – 18 lat

Należy zaznaczyć tylko jedną kategorię wiekową i wpisać uczestników tylko w tej kategorii wiekowej.

1. Nazwa placówki………………………………………………………......................…………………………………………………………….
2. Adres………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………..
3. Telefon…………………………………adres e-mail:………………………………………………………………………………………………..
4. Nauczyciel plastyki ……………………………………………………......................………………………………………………………….
5. Uczestnicy:
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
(drukowanymi literami)

6.

7.

8.

wiek

Tytuł pracy
(nie konieczny)

Ocena jury
punkty miejsce

Zgłaszający uczestników do udziału w konkursie, posiada zgodę rodziców/opiekunów uczestnika na przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych uczestników zawartych w karcie zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym, potrzebnych
do organizacji konkursu plastycznego oraz oświadcza, że został poinformowana/y że:
a.
Organizatorem konkursu oraz administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu są:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w W-wie (03-214), przy ul. Krasnobrodzkiej 11 oraz Urząd Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w W-wie (03-285) przy ul. Kondratowicza 20.
b. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji konkursu plastycznego
organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” oraz Urząd Dzielnicy Targówek.
c.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratorów danych mogą być udostępniane organom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
d. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie w
siedzibie Administratora danych.
e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa zawarte w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych.
Zgłaszający uczestników do konkursu plastycznego oświadcza, że posiada zgodę rodziców/opiekunów na utrwalanie i
wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz
na stronie internetowej organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia (dotyczy zgłaszającego)

Data i czytelny podpis zgłaszającego …………………………………………………………………………………………………………

