Regulamin konkursu plastycznego „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”

I Organizator konkursu:
1. Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie.
II Cel konkursu:
1. Pielęgnowanie pamięci o członkach Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
2. Aktywizacja artystyczna dzieci i młodzieży.
3. Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa
świętokrzyskiego.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa
świętokrzyskiego.
III Temat konkursu:
1. Tematem pracy konkursowej ma być upamiętnienie utworzenia Brygady
Świętokrzyskiej NSZ w Lasocinie
IV Przeznaczenie:
1. Prace będą eksponowane i prezentowane na stronach internetowych i kontach
portali społecznościowych następujących instytucji: Powiatowe Centrum Kulturalno
Rekreacyjne we Włoszczowie, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Starostwo
Powiatowe w Końskich, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Starostwo Powiatowe
w Kielcach.

V Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów:
włoszczowskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego.
2. Tematem pracy ma być upamiętnienie utworzenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ w
Lasocinie.
3. Format i technika pracy są dowolne W przypadku prac typu rzeźba, instalacja,
makieta itd. prosi się autorów o rozsądne rozmiary dzieł, natomiast w przypadku
filmów i prac literackich o formy skrócone, gdyż organizator konkursu chciałby w
łatwy i szybki sposób eksponować (fizycznie) i publikować (wirtualnie) prace
konkursowe.
4. Uczestnik dostarcza jedną pracę do siedziby Powiatowego Centrum KulturalnoRekreacyjnego we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42. Termin składania prac
upływa w dniu 31 sierpnia 2021r. Decyduje data wpływu.
5. Praca musi być opisana: imieniem i nazwiskiem, adresem, wiekiem oraz numerem
kontaktowym do rodzica.
6. Wraz z pracą należy złożyć wypełnione i podpisane załączniki
7. Czas trwania konkursu: od 15 lipca 2021r do 31 sierpnia 2021r

VI.

Ocena:
1. Wartość artystyczną, poziom i estetykę prac oceniać będzie komisja powołana przez
organizatorów. Decyzje komisji są ostateczne. Decydować będzie pomysł,
kreatywność, oryginalność. talent autora i poziom zaangażowania.
2. Oceniane będą tylko prace z załączonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub zgodą rodziców na udział dziecka
w konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
Oświadczeniem o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich stanowiącym załącznik
nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców lub
prawnych opiekunów uczestników.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych
laureatów konkursu (imienia, nazwiska) Organizator nie zwraca prac nadesłanych na
konkurs.
4. Organizator informuje, iż w chwili zgłoszenia pracy na konkurs prawa autorskie
przechodzą nieodpłatnie na organizatora zgodnie z oświadczeniem stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

VII.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z:
1. uznaniem warunków Regulaminu,
2. oświadczeniem, iż uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

VIII. Wyniki:
1. O wynikach konkursu i wyłonieniu zwycięzcy uczestnicy zostaną powiadomieni
za pośrednictwem wskazanego nr telefonu. Te informacje zostaną również
udostępnione na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych
PCK-R we Włoszczowie oraz powiatów: włoszczowskiego, koneckiego, kieleckiego,
jędrzejowskiego.
2. Nagrodzone zostaną po 3 osoby z każdego powiatu.
3. Nagrody dla autora zwycięskiej pracy zostaną wręczone 26.09.2021r. w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu „Szlakiem Brygady
Świętokrzyskiej”
Oświadczenie o przekazaniu praw
autorskich

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ ZGODY RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
„Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”
W związku z przystąpieniem do konkursu „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych, jest Powiatowe Centrum KulturalnoRekreacyjne we Włoszczowie.
2. Dane osobowe mojego dziecka mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
w/w zadania.
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
4. Mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

………….………………………………………
data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych
osobowych w w/w zakresie wynikającym z regulaminu konkursu „Szlakiem Brygady
Świętokrzyskiej”
………….………………………………………
data i podpis uczestnika/rodziców/opiekunów

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”

.…………………………….
miejscowość
data

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach
eksploatacji do pracy przedłożonej w ramach konkursu „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”.
Oświadczam, że praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wraz ze złożeniem pracy przenoszę nieodpłatnie na rzecz Powiatowego
Centrum kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie prawa autorskie do mojej twórczości w
celach publikacji, przetwarzania, eksponowania i wykorzystywania do celów promocji.

..……………………………………
Podpis autora/rodziców/opiekunów

