Regionalny konkurs plastyczny na plakat "Niepodległa"

§ 1 Organizator, cele i czas trwania konkursu
Organizator:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39, www.bipe.pl
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo...” 100 lat niepodległości dofinansowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk
Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP Jarosław Sachajko

Patronat Medialny:
Katolickie Radio Zamość
Kronika Tygodnia
Telewizja Kablowa Zamość VIDEO KADR
Nowy Kurier Zamojski

Terminy:
•

nadsyłanie prac do 26.10.2018 r.

•

ogłoszenie wyników 08.11.2018 r.

•

podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 28.11.2018 r.

Cele konkursu:
•

zainteresowanie uczniów historią odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów regionalnych, odnoszących się do czterokrotnego pobytu

Józefa Piłsudskiego na Zamojszczyźnie,
•

zainspirowanie uczniów do podjęcia samodzielnych badań nad historią regionu,

•

kształtowanie uczuć patriotycznych, szacunku dla przeszłości „Małej Ojczyzny”,

•

popularyzowanie dokonań minionych pokoleń Polaków,

•

kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,

•

rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne,

•

zachęcenie do aktywności twórczej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. KONKURS ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych
powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Zadaniem
uczestników będzie przygotowanie plakatu „Niepodległa” obrazującego odzyskanie przez
Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów regionalnych,
odnoszących się do czterokrotnego pobytu Józefa Piłsudskiego na Zamojszczyźnie.

§ 3 Zasady konkursu
1. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest:
•

przygotowanie jednej pracy wykonanej w formie plakatu,

•

plakat może być czarno-biały lub kolorowy, wykonany dowolną techniką (np. rysunek,
malarstwo), konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,

•

praca powinna być jednostronna, wykonana na papierze o formacie A3,

•

wszystkie prace konkursowe muszą być opatrzone metryczką umieszczoną NA ODWROCIE
PLAKATU. Metryczka musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora
plakatu, nazwę i adres szkoły, klasę, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela/lub
opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotowywał pracę,

•

praca musi być wykonana samodzielnie, prezentować twórczość, która nie była do tej pory
publikowana i nie brała udziału w innym konkursie,

•

każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,

•

autor plakatu musi dołączyć do pracy Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 (Dane osobowe, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych oraz
o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu).

2. Pracę wraz z załączonym zgłoszenie konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać
na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
lub do właściwej filii:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lub.
z dopiskiem: Konkurs plastyczny na plakat "NIEPODLEGŁA". Prace przesłane po terminie nie
będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
§ 4 Jury, ocena i nagrody
1. Nadesłane prace konkursowe oceni Komisja powołana przez ORGANIZATORA konkursu.
2. Plakat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, o których mowa w Regulaminie.
3. Zaakceptowane przez Komisję prace będą oceniane pod względem:
•

zgodności treści z tematem,

•

innowacyjności i kreatywności w podejściu do tematu,

•

kompozycji i estetyki pracy,

•

umiejętności plastycznych i znajomości zasad tworzenia plakatu.

4. JURY wybierze i nagrodzi trzy najlepsze prace.
5. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody
specjalne.
6. Decyzja JURY KONKURSU o wyłonieniu LAUREATÓW KONKURSU zapada
większością głosów i jest ostateczna.
7. LAUREACI KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
§ 5 Ogłoszenie wyników
1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu www.bipe.pl 08-09.11.2018 r. i na stronach filii.
2. LAUREACI KONKURSU zostaną powiadomieni o wygranej i godzinie uroczystego
rozdania nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. w Bibliotece
Pedagogicznej w Zamościu ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość.

§ 6 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników (w przypadku osób, które nie ukończyły
13 lat również ich przedstawicieli ustawowych) Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu ul.H.Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość wraz z filiami w Biłgoraju, Hrubieszowie
i Tomaszowie Lub.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych- Justyna Duda : iodo@bipe.pl, tel. 084 638 49 39
wewn.28
3. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) możliwości wzięcia udziału w konkursie
b) odebrania nagrody w konkursie
c) udostępnienia informacji o zwycięzcach
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Organizator będzie zbierał :
- od uczestników konkursu (uczniów) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę
- od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko
- od opiekunów, pod kierunkiem których uczestnicy przygotowali prace: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu
7. Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu będą podlegały udostępnieniu
poprzez upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji projektu.
Mogą zostać przekazane Fundacji BGK im. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu
w ramach wspólnego projektu z Fundacją BGK im. K. Steczkowskiego z siedzibą
w Warszawie. W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków.
9. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu i Fundacji BGK im. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia KONKURSU
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
REGULAMINU.
3. Wszelkie dodatkowe koszty np.: zużyte materiały plastyczne związane z uczestnictwem
w KONKURSIE oraz dojazdy pokrywa UCZESTNIK.
4. Przesłane prace nie są zwracane i przechodzą na własność ORGANIZATORA
KONKURSU.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych na wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie
do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne
wykorzystanie.
6. Uczestnikom KONKURSU nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
ORGANIZATORA z przekazanych prac.
7. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w KONKURSIE zgłoszeń
zawierających prace uprzednio publikowane, biorące udział w innych konkursach oraz te,
które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
9. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone
lub uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.
10. Więcej informacji na temat konkursu udzielają:
Alicja Piskorska apogudz@bipe.pl
Anetta Sienkiewicz anetta.sienkiewicz@bipe.pl
Anna Mandziuk anna.mandziuk@bipe.pl
tel. 84 638 49 39 wew. 25
oraz pracownicy filii: w Biłgoraju 84 686 42 55, w Hrubieszowie tel. 84 696 26 39
i w Tomaszowie Lubelskim tel. 84 664 38 38.

