Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
X edycja

WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY

„Pod wspólnym niebem”
I. Organizatorami konkursu są:
•
•
•

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie.
Doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty
i Wychowania.
II. Patronat objęli:

•

Patronat honorowy: Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Patronat medialny: Wydawnictwo Prószyński i S-ka

•

III. Celem konkursu jest:
1.
2.
3.
4.
5.

Przedstawienie życia dzieci i dorosłych w różnych częściach świata.
Kształtowanie wśród uczniów otwartości na odmienność obyczajową, kulturową i religijną.
Uczenie dzieci i młodzieży szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.
Rozwijanie poczucia wartości odrębności – „mam prawo być inny”.
Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź.
IV. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych: kl. I-III, IV-VI, VII-VII i III klas gimnazjalnych.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Format prac plastycznych A3.
2. Prace wykonane w technice: malarstwo, grafika, techniki mieszane, mozaika, collage. Wyklejanki
z kasz, plasteliny i gazety nie będą oceniane. Prace zrolowane nie będą oceniane.
3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa
placówki, adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna (jedna osoba) pod kierunkiem, którego
praca powstała, zgodnie z załączoną metryczką.
4. Do prac należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszenia.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych w celu
propagowania konkursu.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu
7. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.
8. Prace nie będą zwracane uczestnikom.
9. Nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów, bądź ich rodziców lub opiekunów.
VI. Terminy:
Prace należy składać /przesyłać/ do dnia 16.11.2018 r. na adres Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. KEN, 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1.
VII. Ogłoszenie wyników:
.
Informacja o wynikach, terminie i miejscu uroczystego finału zamieszczona zostanie na stronie
Biblioteki http://ken.pbw.lublin.pl .

Autorom najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz
wyróżnienia wręczone w czasie uroczystego finału.
Kontakt do organizatorów:
e-mail: mbasinska1@wp.pl,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
................................................................................................
NAZWA WOJEWÓDZTWA
...............................................................................................................

L.P

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

WIEK/KLASA

WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ
(do przyklejenia na odwrocie każdej pracy)

NAZWA KONKURSU
.......................................................................................................
.......................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA PRACY

WIEK/KLASA

NAZWA PLACÓWKI,
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Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka –
………………………………………………………………………… * w związku z jego udziałem
w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY
„Pod wspólnym niebem” organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie, Szkołę Podstawową Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, Doradcę metodycznego
plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania. - umieszczonych
w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu
zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów, sprawozdawczości oraz przetwarzania wizerunku wizerunek będzie przetwarzany na stronach internetowych organizatorów oraz profilach na portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Pragniemy poinformować, że serwery serwisów
społecznościowych znajdują się poza granicami Polski, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Państwa dane
zostaną przetransferowane przez serwisy na ich serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach
związanych z działalnością serwisów. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności
podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz
żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W przypadku ucznia pełnoletniego
wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział
w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................*
w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY
„Pod wspólnym niebem” organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie, Szkołę Podstawową Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, Doradcę metodycznego
plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania Oświadczam,
że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia/zespół uczniów wymienionego/ wymienionych w karcie
zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana niepublikowana
wcześniej w innych konkursach. W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem” organizowanego przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkołę Podstawową Nr 29 im.
A. Mickiewicza w Lublinie, Doradcę metodycznego plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin
Wydziału Oświaty i Wychowania oraz akceptuję jego warunki.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej.
* imię i nazwisko autora pracy

……………………………………………
( podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego)

