Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Śląskiego

na pocztówkę upamiętniającą 100.
I rocznicę wybuchu I Powstania

Żyjąc w miastach Górnego Śląska, chodzimy
po ziemi, za którą walczyli Powstańcy.
Czym dla nas obecnie są Powstania Śląskie?

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-17 lat ze szkół podstawowych,
szkół średnich, ośrodków i domów kultury, instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych za wyjątkiem szkół artystycznych.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie placówki z województwa śląskiego.
Prace formatu A5 /148 mm x 210 mm/ mają być wykonane dowolną techniką,
dopuszczalne są tylko formy płaskie.
Prace w innych wymiarach nie zostaną zakwalifikowane.
Wszystkie prace powinny być opatrzone przyklejoną na odwrocie metryczką
według załączonego wzoru*.
Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Fotografie nie kwalifikują się do konkursu.
Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane.

“Pamiętamy...” - konkurs ma na celu ukazanie powstań jako części
dziedzictwa historycznego regionu i kraju.
Ma przybliżyć trudną historię tego wyjątkowego miejsca.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat.
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu
w Miejskim Domu Kultury “Koszutka” w Katowicach we wrześniu 2019r.
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo
do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury “Koszutka”
na adres: ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Z pracą należy dostarczyć wypełnioną metryczkę*
Ostateczny termin dostarczenia prac: 18 września 2019r.

Kryteria oceny:
Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac
w czasie trwania wystawy, odbywającej się w siedzibie Organizatora oraz
na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatora
oraz w materiałach promocyjnych, w tym na wydruk pracy jako pocztówki.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez
publiczne wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizatorzy zastrzegają siebie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy
i jego interpretacja jest wiążąca.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerami:
32/2589200, 32/2589977,
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl, www.mdkkoszutka.pl

Patronat medialny

Ikona Pomnika Powstań Śląskich - autorzy: Waldemar Węgrzyn,
Paulina Urbańska, Zofia Oslislo. Medialab Katowice, dostęp
https://medialabkatowice.eu/projekty/katowickie-ikony/, licencja CC BY 4.0

Oryginalność pracy
Kreatywne podejście do tematu konkursu

*METRYCZKA
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek
Nazwa i adres placówki / numer
telefonu/ adres e-mail
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego
Numer telefonu kontaktowego/
adres e-mail rodzica/ opiekuna
prawnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE i RE 2016/679
( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ) informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego uczestnika jest Miejski Dom Kultury "Koszutka"
przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejski Domu Kultury „Koszutka” jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe zgłaszanego uczestnika przetwarzane będą w celu:
- realizacji przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na pocztówkę upamiętniającą 100. rocznicę wybuchu I Powstania
Śląskiego pn. „Pamiętamy…”, na który wysyłane jest przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art.6 ust, 1 lit. a – zgody na przetwarzanie
swoich i uczestnika danych osobowych,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - w celu spełnienia obowiązku informacyjnego,
umieszczenia na stronach internetowych listy Laureatów zawierającej imię i nazwisko oraz nazwę instytucji reprezentującej, odpowiedzi na
Państwa pisma, wnioski oraz tworzenia sprawozdań i statystyk na potrzeby instytucji nadrzędnych.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane oraz dane osobowe
uczestnika zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie zarządzenia Dyrektora w sprawie Instrukcji archiwalnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika zawartych w karcie zgłoszenia będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione przez administratorów na podstawie
upoważnień.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane uczestnika nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
względem Pani/Pana i uczestnika.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednak koniecznym do wzięcia udziału w realizowanym przez Organizatorów
konkursie.

………………………………………………………………..………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego )

