REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO
na rodzinny plakat „Nasza Niepodległa”
Patronat honorowy:
1. Jolanta Róża Kozłowska - Ambasador RP W Wiedniu.
2. prof. Bogusław Dybaś - Dyrektor Stacji Wiedeńskiej Polskiej Akademii Nauk.
3. Włodzimierz Szeląg – Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu.
§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy
Ambasadzie RP w Wiedniu.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest :
a) edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei
niepodległości oraz tradycji narodowych
b) zainteresowanie tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
c) rozszerzenie wiedzy o niepodległości wśród Polonii,
d) pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
e) wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
f)

podniesienie świadomości narodowej,

g) kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w wystawach
prac pokonkursowych .
§3
Uczestnicy
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów i rodziców klas: I-VII szkoły podstawowej , II i III
gimnazjum.

2.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) Grupa młodsza od 5 do 10 lat
b) Grupa starsza od 11 do 16 lat
3.

Prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III

Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu bądź przesłać pocztą na adres szkoły :

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Polnische Schule)
Kollegium Kalksburg
Promenadeweg 3
1230 Wiedeń
Austria
§4
Prace konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie wspólnie przez członków rodziny
plakatu związanego z tematem konkursu w formacje A3.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo,
kolaż, techniki mieszane.
3. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imiona i nazwisko, klasa ucznia.

1.

§5
Przebieg konkursu
Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora.

2.

Komisja oceniać będzie:

a. zawartość merytoryczną,
b. zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
c. pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
d. formę estetyczną pracy,
e. wykorzystanie różnych technik plastycznych.
3.

Nagrody przyznane zostaną za I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz za wyróżnienia.

4.

Konkurs rozpoczyna się w 1 maja, a kończy 30 września 2018 r. W październiku 2018 roku na

stronie internetowej wieden@orpeg.pl zostanie zamieszczony protokół z posiedzenia jury konkursu.
5.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia niepodległości Polski

w listopadzie 2018 r. na terenie Kollegium Kalksburg, Promenadeweg 3, 1230 Wiedeń. Dokładny
termin zostanie podany zainteresowanym.
§6
Uwagi końcowe
1.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem danych
autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.
3.

Plakat, będzie wykorzystany w celach promocyjnych w 2018 bez dodatkowej zgody autora.

4.

Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne

z regulaminem nie będą oceniane.
5.

Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody

na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych adresowych uczestników.
6.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.

7.

Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest

ostateczna.
8.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego

przy Ambasadzie RP w Wiedniu, wieden@orpeg.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastyczno-historycznym na
rodzinny plakat pod hasłem „Nasza Niepodległa”
KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE
CZYTELNIE PODPISAĆ
Imię i nazwisko ………………….……………………………………………………………..
Adres …………………………….……………………………………………………………..
Nr telefonu ……………………………………E-mail …………………………………….….
Wiek / klasa, szkoła .……………………….……………………………………………….......................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
oraz na upowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana
III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

……………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………................................
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły, adres e- mail uczestnika konkursu lub jego
prawnych opiekunów
przezSzkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniuwcelu
organizacji i przeprowadzenia konkursu "W poszukiwaniu śladów Niepodległości", zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz od dnia 25 maja 2018 r.
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych dan oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE
(RODO)celem udziału w Konkursie w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e- mail,
nazwy szkoły.
Ponadto zgodnie z ww. aktami prawnymi oraz z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na
wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, miejsca nauki, mojego/mojego dziecka w przypadku
wyłonienia mnie/go, jako laureata Konkursu bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych prac, w
miejscach i sposób określony w Regulaminie Konkursu. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo
ani terytorialnie.

……….…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika

