I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM.WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO
REGULAMIN
Organizator: Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
1.Temat przewodni Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego imienia Władysława Podkowińskiego
corocznie ogłoszony jest w dniu 4 lutego, w rocznicę urodzin Władysława Podkowińskiego.
2.Temat I edycji Konkursu brzmi: „PIĘKNO POLSKICH RZEK, JEZIOR I STAWÓW INSPIROWANE
OBRAZEM WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO >>MOKRA WIEŚ CHŁOPIEC W STAWIE<<”.
3.Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Cele konkursu:
1. Promocja twórczości Władysława Podkowińskiego.
2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych.
3.Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
4. Upowszechnianie inicjatyw twórczych.
5. Budowanie tożsamości szkoły, której patronem jest Władysław Podkowiński
oraz promocja szkoły i regionu.
6. Promocja postaci malarza, jako autorytetu motywującego do rozwoju
posiadanych talentów i uzdolnień.
7. Promowanie idei regionalizmu wśród młodzieży.
Adresaci konkursu:
1. Uczniowie szkoły podstawowej kl. I-IV
2. Uczniowie szkoły podstawowej klasy V-VIII
Kryteria oceny:
1. Zgodność z tematem.
2. Samodzielność wykonania.
3. Warsztat pracy-swoboda posługiwania się wybraną techniką.
4. Walory artystyczne.
Nagrody:
1. Z każdej kategorii wiekowej (I-IV oraz V-VIII) zostaną wyłonione trzy miejsca zwycięskie.
2. Jury może przyznać również zwycięską nagrodę Grand Prix.
3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych, które nie mają statusu miejsc
zwycięskich.
4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 maja 2021r.
6.O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową i na stronie FB konkursu.
7. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca 2021r. , w zespole pałacowo -parkowym
w Chrzęsnem, ul.Pałacowa 1, 05-240 Tłuszcz, o ile pozwolą na to okoliczności epidemiczne;
a) Laureatom nieobecnym na uroczystym finale Konkursu, nagrody zostaną przesłane drogą
pocztową.
Zadanie konkursowe
1. Wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym fragmentem krajobrazu,
powiązanym z regionem Polski.
2. Każda praca musi posiadać tytuł.
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a)Tytuł pracy musi zawierać nazwę miejsca lub regionu przedstawionego przez uczestnika
konkursu.
b)Dozwolone jest dołączenie zdjęcia przedstawianego krajobrazu będącego inspiracją powstałej
pracy.
3. Format pracy: A-3.
4. Wykonanie pracy: w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej
(pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe).
5. Każdy uczestnik może złożyć TYLKO JEDNĄ pracę.
6. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
7. Do pracy, na odwrocie, należy przykleić kartę zgłoszeniową, wypełnioną
DRUKOWANYMI LITERAMI i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia (drukZałącznik nr 3).
8. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem
przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
9. Prace z dopiskiem Konkurs Plastyczny „MOKRA WIEŚ CHŁOPIEC W STAWIE” należy przesłać
pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10
maja 2021r.
10.Decyduje data wpłynięcia pracy. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
11. Adres siedziby Organizatora: Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego,
ul. M.Konopnickiej 12 , 05-240 Mokra Wieś/Tłuszcz , woj.mazowieckie
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac,
powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie.
13. Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.
14. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.
15. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
2. W przypadku braku zgody rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na
publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz zajętego w Konkursie miejsca,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Konkursie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego na konkurs wyraża
zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz akceptuje w całości warunki Regulaminu I Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego imienia Władysława Podkowińskiego.

4. Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, informacji o
miejscu zajętym przez laureatów konkursu, zdjęć laureatów konkursu, informacji o szkole, do której
uczęszcza uczestnik na stronach internetowych oraz fanpage’u i w mediach, po uzyskaniu
odpowiednich zgód od rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu - Załącznik nr 1.
Klauzula informacyjna stanowi - Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 3.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska uczestnika
Konkursu oraz informacji o zajętym miejscu w Konkursie oraz danych szkoły, do której uczęszcza uczestnik, poprzez
podanie ich do publicznej wiadomości na stronach www /FB ZS im. Władysława Podkowińskiego, a także w mediach.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że brak zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości wzięcia
udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
…………………………………………………………………………………………..………….

Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu w postaci zdjęć i materiałów
filmowych na stronach www/FB ZS im. Władysława Podkowińskiego, a także w mediach.
Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
…………….…………………………………………………………………………………..………….

Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna
*) - niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 2
do Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZS im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
2) Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonem (29) 591 00 17
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
Sebastian Kępka e-mail:
iod.tluszcz@edukompetencje.pl
4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
j/w o ochronie danych w celu uczestniczenia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym imienia Władysława
Podkowińskiego.
5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki dane osobowe Pana/Pani
dziecka mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego przetwarzają
dane osobowe dla których
Administratorem jest Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego.
6) Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie wydanej zgody i będą przetwarzane do momentu cofnięcia
zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania danych Pani/Pana
dziecka określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.
7) Posiada Pan/Pani 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 przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach
wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną
…………………………………………………………………………………………………………………….……..

Data i Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3
do Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego
KARTA ZGŁOSZENIOWA
PROSIMY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI, CZYTELNIE; WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE
I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny imienia Władysława Podkowińskiego, temat: „Piękno polskich rzek, jezior
i stawów inspirowane obrazem Władysława Podkowińskiego >>Mokra Wieś - chłopiec w stawie<<” .
DANE AUTORA PRACY
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................
Wiek: .................................................................................................
Klasa: ...................................
PRACA KONKURSOWA
Tytuł: ..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Technika: .....................................................................................................................
OPIEKUN ARTYSTYCZNY
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................
Telefon: ......................................................…
adres email opiekuna: ..............................................................................…
SZKOŁA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK
Nazwa ................................................................................................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści
Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
Konkursu.
........................................................................................................................................................................

Data i podpis
opiekuna prawnego Uczestniczki/Uczestnika
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