REGULAMIN AKCJI ARTYSTYCZNEJ „TARNÓW RYSUJE”

Cele:







Celem akcji „Tarnów rysuje” jest:
propagowanie idei rysunku jako samodzielnej wypowiedzi twórczej,
popularyzacja sztuk plastycznych w środowisku lokalnym,
aktywizacja społeczności Tarnowa i okolic w zakresie doskonalenia umiejętności
rysunkowych,
inspirowanie do podejmowania twórczego wysiłku na rzecz własnego rozwoju,
promowanie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań i kreatywności,
integracja ludzi z twórczą pasją.

Organizator
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Partnerzy
Pałac Młodzieży w Tarnowie
Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Patronat
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
I. Postanowienia ogólne
1. Akcja artystyczna „Tarnów rysuje” ma charakter otwartego konkursu i jest
adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizator ogłasza akcję za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez
przesłanie do szkół i placówek, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji
o akcji wraz z Regulaminem.
3. Udział w akcji „Tarnów rysuje” polega na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika
rysunkowego studium postaci ludzkiej z natury.
4. Organizator nie zapewnia materiałów do rysowania. Uczestnicy akcji przynoszą
wszystkie niezbędne przybory we własnym zakresie.
5. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie.
6. Uczestnicy mogą wykonać w czasie trwania akcji więcej niż 1 pracę.
7. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) do lat 10,
b) 11 – 15 lat,
c) 16 – 20 lat,
d) 16 – 20 lat (szkoły plastyczne),
e) 21 – 25 lat,
f) 26+.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i publikowania prac oraz
wykonania dokumentacji w celach promocyjnych.
9. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników podczas akcji odpowiadają ich
nauczyciele lub opiekunowie prawni.

10. Udział w akcji oraz zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
11. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem,
decyzje podejmuje Organizator.
II. Wymagania dotyczące prac
1. Uczestnicy akcji wykonują prace dowolną techniką rysunkową (np. ołówkiem,
węglem, sepią, sangwiną, tuszem, kredkami, pastelami lub technikami mieszanymi)
na dowolnym podkładzie (np. brystol, karton, papier lub inne) o formacie
nieprzekraczającym wymiarów 100cm x 70cm.
2. Prace wykonane węglem lub suchymi pastelami należy utrwalić np. fiksatywą lub
lakierem do włosów.
3. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
4. Na odwrocie każdej pracy powinny być umieszczone następujące informacje:
imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa i adres szkoły lub placówki albo dane
kontaktowe (numer telefonu).
5. Uczestnicy akcji „Tarnów rysuje” zobowiązani są dołączyć wypełnioną kartę
zgłoszeniową zawierającą:
a) oświadczenie autora lub prawnych opiekunów o przetwarzaniu danych osobowych,
b) zgodę na wykorzystanie wizerunku,
c) oświadczenie autora lub prawnych opiekunów autora niepełnoletniego o udzieleniu
bezterminowej zgody Organizatorowi konkursu na prezentację prac, publikowanie
i rozpowszechnianie prac w celach promocyjnych lub informacyjnych w formie
druku, wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych
z akcją oraz działalnością statutową Organizatora.
6. Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora w zakładce Wydarzenia.
7. Prace niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą dopuszczone do
konkursu.
III. Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody Grand Prix oraz po jednej nagrodzie
w każdej kategorii.
2. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła Jury Konkursu oceniające
zgłoszone prace.
3. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie w oparciu o takie kryteria jak:
kompozycja, proporcje lub poprawność anatomiczna, modelunek światłocieniowy
i walorowy, wyraz artystyczny oraz oryginalność ujęcia tematu.
4. Prace nagrodzone oraz wytypowane przez Jury zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej.
5. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, natomiast prace
zakwalifikowane na wystawę należy odebrać po zakończeniu wystawy najpóźniej do
28 czerwca 2019 r.
6. Prace niezakwalifikowane do wystawy należy odebrać do 24 maja 2019 r.
w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6.
7. Jury Konkursu może dokonać innego podziału nagród od przewidywanego
Regulaminem lub nie przyznać nagrody.
8. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Terminarz
1. Termin akcji artystycznej „Tarnów rysuje”: 15 maja 2019 r.
2. Miejsce akcji: Hala Widowiskowo-Sportowa Pałacu Młodzieży w Tarnowie,
ul. Gumniska 28.
3. Harmonogram:
9.00 – 10.00
rejestracja uczestników
10.00 – 12.00
pierwsza część rysowania
12.00 – 12.30
przerwa | muzyka na żywo
12.30 – 14.30
druga część rysowania
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas
„Nocy w Plastyku” w dniu 18 maja 2019 r. o godz. 20.00 w Zespole Szkół
Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6.

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów
www.zsp.tarnow.pl
szkola@zsp.tarnow.pl
tel. 14 622 21 41
Osoba do kontaktu:
Janusz Jędrzejczyk
dyrektor ZSP w Tarnowie

Karta zgłoszeniowa
AKCJA PLASTYCZNA „TARNÓW RYSUJE”
Imię i nazwisko uczestnika _______________________________________________________________________________
Wiek ________________________________________________________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły lub zespołu szkół / placówki (jeśli dotyczy) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Numer telefonu do kontaktu ______________________________________________________________________________
Oświadczenia

_________________________________________

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisana/y _________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika lub imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

I. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka
__________________________________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika)

zawartych w Karcie Zgłoszeniowej Akcji artystycznej „Tarnów rysuje” organizowanej przez Zespół
Szkół Plastycznych w Tarnowie.
___________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

II. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO zostałam/em poinformowana/y
i przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,
33–100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6.
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych Osobowych ZSP: szkola@zsp.tarnow.pl, tel: 14 622 21 41 lub jola.gruca23@gazeta.pl
Dane osobowe moje/mojego dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Akcji
artystycznej „Tarnów rysuje”.
Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych moich/mojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe moje/mojego dziecka będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz po
jego zakończeniu, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, w celu
przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieuwzględnienie prac moich/mojego dziecka w konkursie.
Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, że przetwarzanie danych mojego dziecka
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

III. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka
________________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko uczestnika)
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, 33–100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6, na potrzeby
organizacji, przeprowadzenia i promocji Akcji plastycznej „Tarnów rysuje”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na stronach Organizatora
konkursu oraz publikacji danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, ewentualna nazwa i adres
szkoły) w materiałach promocyjnych (katalog, publikacje wyników konkursu).
Wizerunek mój/mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub
naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
Oświadczam, że rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka, zgodnie z niniejszym
oświadczeniem, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej,
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

IV. Wyrażam zgodę na prezentację prac wykonanych przeze mnie/ moje dziecko w ramach wystaw
pokonkursowych oraz publikowanie ich na stronie internetowej Organizatora konkursu, w mediach
społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i promocji konkursu.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

V. Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest pracą autorską i nie narusza autorskich praw
osobistych i majątkowych osób trzecich.
_____________________________________
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

