Regulamin konkursu plastycznego

„Inspirowane Literaturą
Marii Konopnickiej”

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2017 r. i jest częścią „Obchodów
175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej”, których organizatorem jest Powiat
Legionowski.
2. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
3. Cele konkursu:
Pogłębianie wiedzy uczniów oraz dorosłych nt. twórczości Marii Konopnickiej,
rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanych jej literaturą,
promocja utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentacja
ich twórczości plastycznej szerokiemu kręgowi odbiorców.
4. Wymagania konkursowe:









w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu legionowskiego
uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie jedną pracę inspirowaną
dowolnym utworem pisarki w formacie A3 lub A2, w technice trwałej:
malarstwo, rysunek, grafika
uczestnicy wykonują pracę w krótkiej formie komiksowej, stanowiącej
zamkniętą całość o max. objętości czterech kart A4 w pionowym formacie
uczestnicy wykonują portret Marii Konopnickiej w formacie A3 lub A2
w danej kategorii wiekowej każda placówka szkolna może przesłać
max. 40 prac
każda praca powinna być opisana na odwrocie: nazwisko i imię, klasa, wiek,
szkoła, telefon, tytuł pracy
wraz z pracą konkursową należy dostarczyć kartę uczestnika zawierającą
następujące dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową autora, tytuł
utworu, telefon oraz adres e-mail autor oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Prace oceniane będą przez Komisję konkursową w następujących kategoriach
wiekowych:






klasy I-III szkół podstawowych z terenu powiatu legionowskiego
klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu legionowskiego
gimnazja z terenu powiatu legionowskiego
szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu legionowskiego
dorośli (osoby, które ukończyły 18 rok życia i są mieszkańcami powiatu
legionowskiego)

6. Nagrody:




komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej
wiekowej
jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe

kategorii

7. Terminy:





Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną
do 17 maja (środa) 2017 r. do godz. 18:00 na adres: MOK Legionowo 05-120,
ul. C. K. Norwida 10, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny” (liczy się data wpływu
przesyłki do Miejskiego Ośrodka Kultury)
uroczysty finał konkursu połączony z otwarciem wystawy odbędzie się
28 maja br.
o wynikach konkursu organizator poinformuje indywidualnie.

8. Kontakt:
Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących konkursu jest Pani
Barbara Retmaniak, tel.: 22 784 14 22 (MOK Legionowo - filia Targowa)
e-mail: moktargowa@op.pl
Termin składania prac upływa 17 maja (środa) 2017 r. o godz. 18:00.

KONKURS PLASTYCZNY
„Inspirowane literaturą Marii Konopnickiej”
karta uczestnika
imię i nazwisko autora
……………………………………………………………………………………………………….
kategoria wiekowa (należy podkreślić właściwą)
- uczeń szkoły podstawowej – klasy I – III
- uczeń szkoły podstawowej – klasy IV – VI
- uczeń gimnazjum
- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
- osoba dorosła
tytuł utworu
……………………………………………………………………………………………………….
kategoria utworu (należy podkreślić właściwą)


praca inspirowana dowolnym utworem pisarki
- malarstwo
- grafika
- rysunek




krótki komiks
portret Marii Konopnickiej

telefon
……………………………………………………………………………………………………….
adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….

…………………………….….……………………………………………………

(data, miejscowość, podpis)

(data, miejscowość, podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika)

Oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego „Inspirowane literaturą Marii
Konopnickiej” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na
umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie
internetowej Powiatu Legionowskiego, w prasie lokalnej, mediach oraz
w wydawnictwach promujących Powiat Legionowski.
Jednocześnie
zostałam/em
poinformowana/y
o
tym,
że:
Administratorem danych osobowych konkursu literackiego „Porozmawiajmy
z Konopnicką” w Starostwie Powiatowym w Legionowie jest: Starosta Powiatu
Legionowskiego, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu
literackiego „Porozmawiajmy z Konopnicką”, a podanie ich jest dobrowolne.
Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi
prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

………………………………………………
(data, miejscowość, podpis)

