REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURSU PLASTYCZNEGO
Festiwal „Rozwiń talent!” 2018
- Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Dzielnicy Praga-Południe

1. Tegoroczny temat przewodni konkursu powiązany jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Tematy prac mogą dotyczyć: wydarzeń historycznych, miejsc pamięci narodowej, ważnych miejsc dla historii lokalnej lub
państwowej, nawiązywać do pojęć „wolność”, „niepodległość” poprzez skojarzenia, znaczenia wybrane przez autora
pracy.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek edukacyjnych z Pragi-Południe i odbywa się w następujących
kategoriach wiekowych:
Kategoria I - Wiek 5-6 lat
Kategoria II - Wiek 7-8 lat
Kategoria III – Wiek 9-11 lat
Kategoria IV – Wiek 12-14 lat
Kategoria V – Wiek 15-19 lat
3. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu jedną pracę.
4. Każda placówka może przekazać do konkursu 5 prac w każdej grupie wiekowej.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6. Proponowane techniki wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane np. collage.
7. Format prac plastycznych dowolny, wykonane w dowolnej technice. Nie przyjmujemy prac zrolowanych.
8. Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie i zawierać:
imię i nazwisko, wiek autora,
tytuł pracy,
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana,
nazwa i adres placówki edukacyjnej.
numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Do każdej pracy powinna zostać dołączona wypełniona karta zgłoszenia.
9. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych.
Przekazane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
10. Karty zgłoszeń wraz z pracami plastycznymi przyjmujemy do dnia 28 lutego 2018 roku pod adresem: Centrum Promocji
Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, pokój nr 208 z dopiskiem
KONKURS PLASTYCZNY- Festiwal „Rozwiń talent!” .
11. W marcu 2018 roku odbędzie się kwalifikacja zgłoszeń przez Jury oraz uroczyste wręczenie nagród.
12. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.cpk.art.pl w zakładce - aktualności.
Koordynator festiwalu – Kamila Korzybska, kontakt: projekt@cpk.art.pl; 22 277 08 04.
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METRYCZKA:
1. Kategorie wiekowe
Kategoria I - Wiek 5-6 lat
Kategoria II - Wiek 7-8 lat
Kategoria III – Wiek 9-11 lat
Kategoria IV – Wiek 12-14 lat
Kategoria V – Wiek 15-19 lat
ODPOWIEDNIE PODKREŚLIĆ
2. Imię i nazwisko, wiek uczestnika
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Tytuł pracy
.......................................................................................................................................................
4. Pełna nazwa, dokładny adres, telefon, e-mail placówki delegującej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Imię i nazwisko nauczyciela, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………….………………
imię i nazwisko uczestnika
przez Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu „Rozwiń talent!”
2018 dla uczniów placówek edukacyjnych z Pragi-Południe 2017/2018, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje
prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. Dane osobowe będą eksponowane w protokołach
Festiwalu informujących o wynikach konkursu oraz podczas wystawy eksponującej prace laureatów poszczególnych konkursów: plastycznego,
fotograficznego, literackiego, realizowanych w ramach Festiwalu.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku
otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r nr 80 poz. 904)
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych, i miejsca nauki uczestnika
konkursu, wykonanych fotografii w publikacji na stronie internetowej CPK oraz na profilu CPK na portalu Facebook. Zgoda obejmuje także
wykorzystanie fotografii na Gali Konkursu oraz podczas wystawy pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda
dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
………………………………………….…………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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