Regulamin Konkursu Plastycznego „Oczami Powstania”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Oczami Powstania” jest Młodzieżowy
Sejmik Województwa Śląskiego, pod opieką merytoryczną Departamentu
Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w
Katowicach.
2. Celami Konkursu są:
1) rozwijanie uzdolnień plastycznych młodego pokolenia mieszkańców
województwa śląskiego;
2) budowanie tożsamości regionalnej;
3) uczczenie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego;
4) zwiększanie świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów
patriotycznych w społeczeństwie.
3. Konkurs Plastyczny „Oczami Powstania” został objęty honorowym patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.
4. Konkurs Plastyczny „Oczami Powstania” został objęty patronatem Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 2.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na
terenie województwa śląskiego
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest przekazanie

razem z pracą konkursową zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
konkursie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

III. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 3.
1. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej, przedstawiającej obraz III
Powstania Śląskiego oczami autorów.
2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
1) klasy I – III;
2) klasy IV – VI;
3) klasy VII – VIII.
3. Dozwolone techniki prac:
1) malarstwo;
2) rysunek;
3) szkic;
4) grafika.
4. Prace wykonane z materiałów sypkich oraz gotowych elementów (kasza, ryż,
piasek, cekiny, plastelina itp.) nie będą brane pod uwagę.
5. Format prac: A3 lub A4 .
6. W konkursie obowiązuje ograniczenie liczby prac do 1 sztuki na uczestnika.

IV. TERMIN NADSYŁANIA PRAC
§ 4.
1. Prace konkursowe należy przesłać od 19 kwietnia do 21 maja 2021 roku w

zaklejonej kopercie na adres Organizatora:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul.
Ligonia 46, 40 – 037 Katowice
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Oczami Powstania”
2. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę:
1) imię i nazwisko autora;
2) wiek;
3) numer telefonu i adres e-mail uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego;
4) nazwa szkoły autora pracy;
5) klasa, do której uczęszcza autor pracy; 6) imię i nazwisko nauczyciela.
3. Liczy się data umieszczona na stemplu pocztowym.
4. Prace plastyczne przesłane z późniejszą datą nie będą oceniane.
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decydować będzie Komisja Konkursowa,
którą powoła Organizator.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będzie 7 członków, w tym radni oraz
członkowie Zespołu Doradczego Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Śląskiego.
3. Kryteria oceny prac zostaną ustalone w następujący sposób:
1) zgodność pracy z tematem;
2) jakość wykonania;
3) oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność;
4) walory artystyczne takie jak: gama kolorystyczna czy technika; 5) stopień
trudności wykonania.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca 25 czerwca
2021 roku.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie
internetowej mlodzi.slaskie.pl.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu jest zobowiązany do podpisania:
1) klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych; 2)
zgody na przetwarzanie wizerunku.
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefoniczne lub e
mailowo o wynikach konkursu.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie
pokonkursowej.

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Organizator konkursu plastycznego przyzna w każdej z wymienionych
kategorii w regulaminie trzy nagrody główne w postaci nagród rzeczowych za
trzy pierwsze miejsca.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż
– wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie Organizatora. 4.
Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym
zasady i warunki konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne,

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy
organizatora.
3. W przypadkach uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo zmian w
regulaminie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W
KONKURSIE PLASTYCZNYM “OCZAMI POWSTANIA” ORGANIZOWANYM
PRZEZ MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1.
Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
…………………………………………………… (imię i nazwisko) w konkursie plastycznym
“Oczami powstania” organizowanym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego.
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

……………………………… …….……………………………………
Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów prawnych) A uczestnika konkursu.

Załącznik nr 2

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
…………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie Plastycznym „Oczami
Powstania” organizowanym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego pod
opieką merytoryczną Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z Rozporządzeniem
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
Niniejsza

zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………...
(data, podpis rodzica)
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Oczami Powstania”
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka tj. pracy
plastycznej wykonanej przez dziecko wraz z: imieniem, nazwiskiem, wiekiem
dziecka,

oraz

informacją

o

laureatach

konkursu

na

stronie

internetowej

mlodzi.slaskie.pl oraz wystawie pokonkursowej w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)
.…………………………………………...

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(data, podpis rodzica)

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu
Plastycznego „Oczami Powstania” jest Urząd Marszałkowskim Województwa
Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych
oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której
dane dotyczą cofnie zgodę.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych
osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest
zobowiązana do podania danych osobowych.

