REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„FANTASTYCZNY POJAZD ŚW. MIKOŁAJA”
1)

Organizator:
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Warszawa Praga-Północ m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. B. Sawinkowa 2.

2)

Cele konkursu:
• rozwijanie i wyobraźni i fantazji dzieci,
• zachęcanie do poznawania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
• rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę.

3)

4)

Forma prac:
• prace konkursowe powinny być płaskie, wykonane na kartkach A4 lub A3 wybraną techniką malarską, rysunkową,
graficzną (oprócz grafiki komputerowej),
• na konkurs będą przyjmowane zarówno prace barwne, jak i czarno-białe,
• prace konkursowe nie mogą być składane i rolowane,
• Uwaga! prace wykonane z materiałów gotowych (np. ilustracje, serwetki, tasiemki, naklejki z motywami świątecznymi i
innymi gotowymi wzorami), wyklejane plasteliną, produktami spożywczymi nie będą brane pod uwagę.
Uczestnicy konkursu – kategorie wiekowe:
I kategoria:
3-4 lata
II kategoria:
5-6 lat
III kategoria:
7-9 lat
IV kategoria:
10-13 lat
V kategoria:
14-16 lat

5)

Warunki uczestnictwa:
• udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
• każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
• złożenie jednej pracy w terminie wskazanym w pkt. 6 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszenia oraz
Oświadczeniem – do pobrania na stronie www.dkpraga.pl w zakładce „Wydarzenia”,
• każda przesłana praca powinna być opatrzona czytelną metryczką trwale przyklejoną na drugiej stronie pracy,
• metryczka powinna być wydrukowana na pasku białego, grubszego papieru opisana drukowanymi literami czcionką
Arial rozmiar 14, zawierającą czytelne dane:
➢ imię i nazwisko autora,
➢ wiek autora,
➢ telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego,
➢ nazwę placówki oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej lub instytucji kultury z imieniem i nazwiskiem nauczyciela
lub opiekuna artystycznego.

6)

Termin i sposób dostarczenia prac:
• termin dostarczenia prac wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 upływa w dniu 20 grudnia 2018 r.,
• uczestnik konkursu może przesłać lub dostarczyć pracę za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do Organizatora.
W przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Organizatora.
Prace należy dostarczyć zapakowane (koperta, pudełko) z opisem:
Konkurs „Fantastyczny pojazd Św. Mikołaja”
na adres:
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. B. Sawinkowa 2
03-474 Warszawa
Pokój nr 23 (II p.) w godz. 9.00-17.00 (oprócz sobót i niedziel).

7)

Kryteria oceny prac:
pomysłowość,
oryginalność myślenia plastycznego,
walory plastyczne, ogólne wrażenia artystyczne,
zgodność z tematem,
estetyka wykonania,
samodzielność wykonania pracy.

•
•
•
•
•
•
8)

Dyskwalifikacja prac
Jury może zdyskwalifikować prace, które:
• zostały dostarczone po terminie,
• nie zostały odpowiednio oznaczone (brak metryczki),
• nie posiadają karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem lub dokumenty są wypełnione nieczytelnie,
• nie są zgodne z tematem konkursu.

9)

10)

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:
• prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu,
• ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2019 r. na stronie www.dkpraga.pl w zakładce „Wydarzenia”. Organizator
nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach konkursu,
• Jury przyzna nagrodę rzeczową autorowi najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej,
• Jury ma prawo nie wyłonić zwycięskiej pracy,
• Jury niezależnie od w/w nagród może ufundować dodatkowe nagrody specjalne oraz wyróżnienia,
każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa,
• wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa oraz otwarcie wystawy odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu
18 stycznia 2018 r. o godz. 15.00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów,
• decyzje podjęte przez Jury są ostateczne,
• laureaci powinni odebrać nagrody w dniu ich wręczenia tj. 18 stycznia 2018 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na
własność Organizatora.
Pokonkursowa wystawa i odbiór prac:
prace zgłoszone do konkursu mogą zostać wyeksponowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie
Organizatora do połowy lutego 2019 r., na stronie www oraz na Facebooku Organizatora,
• po zakończeniu wystawy pokonkursowej prace można będzie odebrać w siedzibie Organizatora maksymalnie w ciągu
2 tygodni od daty zakończenia wystawy w godz. 9.00–17.00.
• Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia wybranych prac w placówce.
•

11)
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Postanowienia końcowe:
Administratorem danych osobowych jest Organizator, w imieniu, którego działa Dyrektor Katarzyna Sołtys,
tel. 22 618 41 51, adres e-mail: k.soltys@dkpraga.pl;
Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów
o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej uprzednio zgody w celu przeprowadzenia konkursu,
upublicznienia wyników, promocji działalności Organizatora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie.
Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą
wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną zarchiwizowane na zasadach określonych
w instrukcji kancelaryjnej.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa
przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych partnerów,
sponsorów, współorganizatorów.
W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie Organizatora na
Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2
Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność
przetwarzania przez nich danych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega, że ma prawo do: filmowania, fotografowania, nagrywania ceremonii wręczania nagród, wystawy
oraz nadesłanych prac, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach
niekomercyjnych,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu,
Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres
sekretariat@dkpraga.pl,
Autor zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki konkursu,
Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane,
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród,
Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr telefonu: (22) 618-41-51.
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