Regulamin
konkursu plastycznego
pt „Adam Chmielowski- znany, nieznany ?”
1. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

2. Konkurs zorganizowany z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Adama
Chmielowskiego;

3. Cele konkursu:
• popularyzacja wiedzy o postaci Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta, jego
twórczości plastycznej oraz idei pomocy najbiedniejszym- bezdomnym.
• rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania talentu plastycznego
3. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta i powiatu jarosławskiego.
4. Warunki uczestnictwa
 Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną, wybraną przez siebie dowolną
płaską techniką plastyczną (akryl, akwarele, tempery, ołówek, techniki mieszane).
 Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4
 Prace powinny być inspirowane wiedzą o życiu i twórczości A. Chmielowskiego.
 Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, klasę, szkołę autora oraz imię,
nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy.
 Prace przechodzą na własność organizatora.
 Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
rozpowszechnianie wizerunku i pracy konkursowej (załącznik do regulaminu).
5. Nagrody
Powołane przez organizatorów jury oceni prace konkursowe w dwóch kategoriach:
• szkoły gimnazjalne
• szkoły ponadgimnazjalne
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy.
6. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jarosławiu
7. Termin składania prac :
Prace należy składać do 25 kwietnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu,
ul. ks Jakuba Makary 1.
8. Ogłoszenie wyników:
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Tygodnia Bibliotek (8.05 – 15.05. 2017r.).
Dokładny termin ogłoszenia wyników podany zostanie na stronach internetowych organizatorów.
Równolegle szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik nr 1 - konkursu plastycznego pt „Adam Chmielowski- znany, nieznany ?”
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU I PRACY KONKURSOWEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka........................................................................................................................................
..............................................................................ucznia ..........................................................
.......................................................przez organizatorów, którzy są ich administratorem. Dane
wykorzystane będą do celów organizacyjnych konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Listy
uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe
związane z konkursem będą umieszczone na stronach internetowych Organizatorów
oraz w mediach. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą
dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. Niniejszym
zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych o raz utrwalenie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i celu.

__________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego

