REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„INSPIRACJE MALARSTWEM RAFAŁA POMORSKIEGO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Rafała Pomorskiego oraz Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej
do twórczości Rafała Pomorskiego.
3. Celem konkursu jest promowanie malarstwa jako dziedziny sztuki, przybliżenie twórczości
patrona szkoły Rafała Pomorskiego oraz poszerzanie wiedzy związanej z kulturą naszego
regionu.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
2. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły. Każdy
uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace.
3. Format pracy powinien wynosić minimum A3, bez passe-partout.
4. Obraz powinien być wykonany farbami w dowolnej technice malarskiej
(na dowolnym podkładzie malarskim np. kartka, karton, podobrazie,
płyta pilśniowa).
5. Praca konkursowa musi być oryginalną i samodzielną pracą Uczestnika, inspirowaną
twórczością Rafała Pomorskiego (nie może być odwzorowaniem żadnego z obrazów
artysty).
6. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami
obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie
może godzić w uczucia religijne
i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

III. ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace na konkurs należy dostarczyć:
a)
osobiście: w przedsionku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
znajduje się opisana skrzynka, w której należy umieszczać prace konkursowe;
b)

pocztą tradycyjną na adres:
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
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ul. Harcerska 25; 43-100 Tychy;
z dopiskiem: Wojewódzki konkurs plastyczny „Inspiracje malarstwem Rafała
Pomorskiego”.
2. Do projektu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną
(załącznik nr 1)
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.
4. Organizator nie odsyła uczestnikom prac złożonych w konkursie. Możliwy jest odbiór
osobisty, jednak nie później niż w terminie do 30.01.2022 r.

IV. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.11.2021 r.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się do 5 dni roboczych od daty końca nadsyłania zgłoszeń.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni roboczych od daty posiedzenia Jury.

V. KOMISJA KONKURSOWA, SPOSÓB OCENIANIA PRAC
KONKURSOWYCH ORAZ NAGRODY
1. Zgłoszone do konkursu prace malarskie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatorów konkursu. W skład komisji wchodzą Justyna Walke, Wojciech
Łuka, Anna Kanclerz.
2. Komisja dokona oceny prac pod kątem następujących kryteriów:
a)

zgodność pracy z tematem,

b)

ogólne cechy projektu takie jak: estetyka wizualna, oryginalność i pomysłowość,

c)

jakość i stopień trudności wykonania,

d)

walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

1. Na podstawie decyzji Komisji wyłonieni zostaną Laureaci konkursu
(I, II i III miejsce). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
które ufundowało Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
2. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas uroczystego podsumowania konkursu oraz
na oficjalnych stronach internetowych Organizatorów:
tj. www.kultura.tychy.pl, facebook.com/MCKTychy
oraz www.sp22tychy.edupage.org/news oraz facebook.com/SP22Tychy.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej
zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji
nie przysługuje odwołanie.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnych zmian
w harmonogramie Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie Organizator podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.kultura.tychy.pl oraz
www.sp22tychy.edupage.org
4. Wszelkie zapytania dotyczące przebiegu Konkursu i postanowień Regulaminu należy
kierować wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora konkursu Anny Kanclerz:
anna.kancerz@sp22tychy.pl, tel. (32) 218 28 51.
5. We wszystkich sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do interpretacji Regulaminu jest Organizator.
7. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku
na stronie internetowej Organizatorów: www.kultura.tychy.pl
oraz www.sp22tychy.edupage.org
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia uczestnika w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Inspiracje malarstwem Rafała Pomorskiego”
Imię i nazwisko autora

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

e-mail lub telefon kontaktowy

Oświadczam, że jest to moja samodzielna praca oraz zapoznałem/am się w regulaminem konkursu
i akceptuję jego treść.
..……………………………………….
(podpis ucznia – autora)
1.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Inspiracje malarstwem Rafała Pomorskiego”.
2.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Szkołę
Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach zawartych poniżej w udostępnionej
w klauzuli w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz promocją działalności
Organizatora.
3.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych (imię, nazwisko, szkoła) mojego dziecka oraz wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych wystawach prac, na stronie internetowej
organizatora konkursu, stronie internetowej i Facebooku Szkoły Podstawowej nr 22
w Tychach i Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

…….……………………………………...
(podpisy rodziców)
Informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
z siedzibą przy ul. Harcerskiej 25.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu do momentu jego zakończenia, a w przypadku wygrania
nagrody przez 5 pełnych lat zgodnie z przepisami rachunkowymi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w konkursie.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, jeśli nie są prawidłowe, przeniesienia, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
5. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem : iod.sp22@oswiata.tychy.pl
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6. Przysługuje mi prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
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