Regulamin Konkursu Plastycznego pt.: „Pamiątki dziedzictwa”
organizowanego w ramach
VI Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
- Opoczno 2019 -

I.

Organizator konkursu: Powiat Opoczyński.

II.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
2. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań historią Ziemi Opoczyńskiej oraz
ochroną zabytków.
3. Propagowanie

wiedzy

i

odpowiedzialności

za

regionalne

dziedzictwo

kulturowe.
4. Rozwijanie kreatywności i popularyzowanie działań plastycznych.
III.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, przeprowadzony
zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
-

7 – 12 lat,

-

13 – 16 lat.

2. Prace na konkurs muszą być samodzielne, wykonane techniką rysunkową lub
malarską, na arkuszu z bloku technicznego, format A4.
3. Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
4. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych, przestrzennych oraz
wykonanych inną techniką – takie prace nie będą oceniane przez Jury.
5. Każda praca musi posiadać wypełnioną czytelnie, naklejoną na odwrocie
metrykę zawierającą następujące dane:
1) Nazwa obiektu i miejscowości,
- po stronie: uczestnik:
2) Imię i nazwisko,
3) Wiek uczestnika,
4) Adres i telefon kontaktowy
5) Podpis
- po stronie: rodzic lub opiekun prawny, lub wychowawca, lub
instruktor:

1) Imię i nazwisko.
2) Adres i telefon kontaktowy
3) Podpis
- oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika nieletniego, zezwalające
na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z
Ustawą

z

dnia

29

sierpnia

1997

r.

o ochronie danych osobowych.
Wzór metryczki na końcu regulaminu.
6. W przypadku, gdy prace wykonywane są w szkołach pod okiem nauczyciela,
należy w metryce podać imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres i nr telefonu
szkoły lub nauczyciela.
7. Prace konkursowe należy przekazywać zapakowane płasko, niezrolowane.
8. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
IV.

Organizacja i terminy:

1. Konkurs organizowany jest przez placówki kultury i szkoły działające na
terenie powiatu opoczyńskiego.
2. Z placówek i szkół przekazywane będą do organizatora prace w ilości po pięć
najlepszych

prac

w każdej kategorii wiekowej.
3. Szkoły i placówki kultury, potwierdzają uczestnictwo w konkursie do 20 marca
2019 r.
4. Do drugiego etapu prace konkursowe
kwietnia

należy przekazać najpóźniej do 10

2019

r.

na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno
z dopiskiem: PRACA NA KONKURS PLASTYCZNY
5. W przypadku prac przekazywanych pocztą, pod uwagę będzie brana data
stempla pocztowego, natomiast prace przekazywane osobiście muszą być opatrzone
pieczęcią wpływu Starostwa Powiatowego w Opocznie.
6. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Powiatowych
Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 8 maja 2019 r. w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie.
V. Nagrody:

1. Nagrody przyznaje Jury powołane przez organizatora.
2. Spośród wszystkich prac Komisja Konkursowa wyłoni w każdej kategorii
wiekowej po trzech laureatów oraz może wytypować po 3 prace do wyróżnienia.
3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. O ilości i wartości nagród decyduje
organizator.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Jury.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani
zaskarżeniu.
VI.

Postanowienia końcowe:

1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz
publikowanie
i eksponowanie prac przekazanych na konkurs.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
transportu prac na konkurs.
3. Nie wezmą udziału w konkursie prace, które nie spełniają wymogów
regulaminowych, zniszczone, z niewypełnioną lub błędnie wypełnioną metryką.
4. Koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
5. Przekazana praca konkursowa musi na odwrocie posiadać metrykę, o której
mowa

w

pkt

III.

ppkt. 5 z wypełnionymi wszystkimi polami.
6. Organizator informuje, że:
‒ zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny
nieletniego uczestnika zgłaszającego swoją pracę plastyczną,
‒ przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w celu realizacji
Konkursu plastycznego „Pamiątki dziedzictwa”,
‒ administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w
Starostwie Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,
‒ osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do nich oraz ich
poprawienia,
‒ przetwarzanie danych osobowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Wawrzeńczak, tel.
44/741

49

55,

e-mail: kultura@opocznopowiat.pl , ul. Kwiatowa 1 a, segment A, pokój 217.

Wzór metryczki

DANE UCZESTNIKA

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO, LUB
WYCHOWAWCY, LUB
INSTRUKTORA

*1

Tytuł pracy

(oraz
nazwa
zabytku
i miejscowość)

Imię
nazwisko

Kategoria
wiekowa
Adres

*1podać zależność w stosunku do
uczestnika konkursu, np.: rodzić,
opiekun prawny, wychowawca,
instruktor.

i

uczestnika

Szkoły/placówki

Telefon
kontaktowy
Podpis
Oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika Konkursu plastycznego
„Pamiątki dziedzictwa”, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
……………………………………………………………..
(czytelny podpis)

