IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”:
„Kolory świata”.
Regulamin
Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Cele Konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej poprzez wykonanie prac
zgodnych z tematyką konkursu w szeroko rozumianym kontekście: miejsca, pejzaże, postacie,
sytuacje, tradycje, obyczaje, etc...
2. Zachęcanie uczniów zdolnych, ambitnych do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych.
3. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.
4. Wymiana doświadczeń uczniów z różnych szkół z regionu tarnowskiego oraz nauczycieli
plastyki, konfrontacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych.
Kategorie Konkursowe:
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
„Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
„Nastolatek” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.
Przebieg Konkursu:
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy
plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką (np. farbami akwarelowymi, plakatowymi,
pastelami olejnymi, wyklejanej z kolorowego papieru czy materiału itp.). Prac nie należy
oprawiać.
Uwaga: prace niespełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w Konkursie.
Nauczyciel danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne do Konkursu i dostarcza na adres
ZSP w Tarnowie prace uczniów w danej kategorii wiekowej oraz zgłoszenie do konkursu.
Każdy uczeń może przedstawić nie więcej niż jedną pracę.
Na odwrocie każdej pracy muszą znaleźć się następujące informacje:
- pełna nazwa oraz adres szkoły
- numer telefonu szkoły
- e-mail szkoły
- imię i nazwisko autora
- klasa
- kategoria („Maluch”, „Młodzik”, „Nastolatek”)
- tytuł pracy albo źródło inspiracji
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej metryczki lub wyraźnie zapisany
drukowanymi literami. Prace opisane inaczej nie będą uczestniczyć w konkursie.
Prace można dostarczyć osobiście i pozostawić na portierni lub przysłać pocztą
w nieprzekraczalnym terminie do 04.12.2020r. (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem:
Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”
na adres:
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Westwalewicza 6
33-100 Tarnów

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP. Decyzje jury będą
ostateczne.
Komisja Konkursowa zbierze się w terminie do 10.12.2020r. i wyłoni zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.
Szkoły, które wzięły udział w Konkursie, otrzymają informację z listą osób nagrodzonych.
Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół
Plastycznych w Tarnowie.
Wręczenie nagród przewidywane jest dnia 29.01.2021r. podczas uroczystego wernisażu
w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. W związku z zaostrzeniem sytuacji
epidemicznej może nastąpić zmiana formuły wręczenia nagród.
W każdej kategorii za I, II i III miejsce zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów i sponsorów.
Wszystkie nadesłane na Konkurs prace należy odebrać w terminie do 05.03.2021r.
Po wskazanym terminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane prace.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania
prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. z 2016r., poz. 922).
Rodzice uczniów biorących udział w Konkursie Plastycznym „Dzieckiem być...” proszeni są
o uzupełnienie załącznika numer 2 (Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego autora pracy
plastycznej).
Brak zgody na przeniesienie praw autorskich na wskazanych powyżej polach eksploatacji oraz
na przetwarzanie danych osobowych skutkuje wykluczeniem z konkursu.

Terminarz Konkursu
Termin nadsyłania prac konkursowych: 04.12.2020 roku
Termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu: do 10.12.2020 roku
Przewidywany termin wręczenia nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej:
29.01.2021 roku.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsp.tarnow.pl i jest jedynym
dokumentem określającym jego zasady.
Pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres:
konkursy@zsp.tarnow.pl
Organizatorzy

Załącznik nr 1
UCZESTNICY ZGŁOSZENI DO IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „DZIECKIEM BYĆ...”: „KOLORY ŚWIATA” DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Pełna nazwa oraz adres szkoły
Numer telefonu szkoły
e-mail szkoły

Kategoria: „Maluch” – uczniowie I, II i III klas szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Kategoria: „Nastolatek” – uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych
Imię i nazwisko autora pracy Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko
prowadzącego

nauczyciela

Załącznik nr 2

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ y ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

zawartych w Karcie Zgłoszeniowej IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…”
organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO zostałam/em
poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,
33 – 100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych Osobowych ZSP: iodo@zsp.tarnow.pl, tel: 14 622 21 41.
3. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia IX Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…”.
4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych 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.
5. Dane osobowe mojego dziecka będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, w celu
przeprowadzenia konkursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie
prac mojego dziecka w konkursie.
7. 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 Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach lub materiałach filmowych wykonanych
w ramach IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…” organizowanego przez
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie w mediach, gazetach, broszurach, ulotkach, itp., w czasie jego
trwania oraz po jego ukończeniu w celach informacyjnych i promocyjnych.
Oświadczam, że rozpowszechnianie wizerunku 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.
Ponadto wyrażam zgodę na prezentację prac wykonanych przez moje dziecko
w ramach wystaw pokonkursowych oraz publikowanie ich na stronie internetowej szkoły,
w mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji
i promocji konkursu.

_____________________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

