REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwaw
konkursie plastycznym „Konkurs plastyczny inspirowany poezją Cypriana Kamila
Norwida”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowychi
warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Idylla” z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Mazowieckiej 11/49, NIP: 525-283-63-73, zwana dalej „Organizatorem”.
1.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu
Wołomińskiego.
4. Koordynatorami Konkursu są:
Albina Licygiewicz +48 575 990 977 e-mail: a.licygiewicz@fundacjaidylla.org –
koordynator ds. technicznych
Małgorzata Ciupa + 48 574 770 747 e-mail: m.ciupa@fundacjaidylla.org –
koordynator ds. artystycznych
3.

§2.
CEL KONKURSU
1.

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej ludności na
temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych
z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana
Kamila Norwida.

2.

Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie
mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznychi
artystycznych, oraz promowanie uzdolnień artystycznych.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

2.

Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach :
a.

Junior do lat 18,

b. Senior od 18+,
§4.
PRACA KONKURSOWA
1.

Forma i technika pracy – rysunek, malunek, kolaż, linoryt lub inna forma drukarska,
rzeźba, frotaż, fotokolaż).

Rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana dla kategorii Junior w formacie
A3 (297 x 420 mm)lub A4 (210 x 297 mm) natomiast dla kategorii Senior format
dowolny.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
2.

4.

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności:
dóbrosobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne i darmowe
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 20.06.2022 roku na adres:
MDK Wołomin ul. Mariańska 7 w Wołominie, klubach seniora lub w formie cyfrowej
na adres mailowy m.ciupa@fundacjaidylla.org
4. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.
3.

5.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 12.07.2022. roku, w Pałacu
Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1.
§6.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.

Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.

oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c.

sposób ujęcia tematu,

d.

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,

e.

wrażliwość i osobowość artystyczna.

Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół,
który zostanie podpisany przez członków Komisji.
3.
Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać
wyróżnieniaw każdej kategorii wiekowej określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.
4.
Prezentacja prac Laureatów konkursu plastycznego będzie miała miejsce
podczas Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida, który
odbędziesię dnia 24.09.2022 roku w Pałacu w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1.
2.

§7.
KOMISJA KONKURSOWA
1.

Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się

z trzech członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3.

Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.
6. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
§8
NAGRODY W KONKURSIE
5.

1.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

2.

Zwycięzcy w każdej z kategorii będą gośćmi specjalnymi podczas Finału
Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida, który odbędzie się
24.09.2022 roku w Pałacu w Chrzęsnem.
§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja „Idylla”
ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu,w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na
stronie www Konkursu oraz w mediach społecznościowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (tzn. wyrażona
zgoda).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.
7. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
udziału w konkursie.

§10
PRAWA AUTORSKIE
1.

Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich prac konkursowych
Uczestnika, w szczególności do ich rejestrowania oraz wprowadzania ich do pamięci
komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacjii
rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu pięciu lat
po jego zakończeniu.

2.

Rejestrowanie i publikacja o których mowa w §10 ust. 1 niniejszego regulaminu
dotyczy w szczególności Laureatów Konkursu.

