REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „MOJA MAMA”
/ V edycja 2020 /
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Mama” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
- uczczenie Święta Dnia Matki,
- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- pogłębianie warsztatowych umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci ludzkiej,
- prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu.
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz
placówek oświatowych na terenie Gminy Raszyn.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych technikach malarskich lub
rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie A3.
4. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie dwie prace.
5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, tytuł pracy i symbol kategorii
wiekowej. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi
przez rodzica / opiekuna zgodami. Prosimy nie przyklejać formularza do pracy!
6. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora.
7. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2020 roku
(piątek) na adres: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn w godzinach 10:00
– 14:00 od poniedziałku do piątku lub wysłać pocztą z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Moja
Mama 2020”. Dodatkowo, aby ułatwić składanie prac w okresie pandemii, Centrum Kultury Raszyn
będzie otwarte w poniedziałki (18 i 25 maja) w godz. 17:00-21:00 i w czwartki (21 i 28 maja) w godz.
16:00-20:00.
8. Prace można składać indywidualnie, bez pośrednictwa placówek oświatowych.
§4
Kryteria oceny
1. Zgodność z tematyką konkursu: „Moja Mama”
2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu.
3. Wrażliwość plastyczna autora.
§5
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
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2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 1 czerwca 2020 r.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
§6
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Komisja Konkursowa przyjęła ocenę prac w czterech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I (klasy przedszkolne i zerówki)
- Kategoria II (klasy I-III)
- Kategoria III (klasy IV-VI)
- Kategoria IV (klasy VII-VIII)
3. Komisja Konkursowa przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. O wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą
mailową.
§7
Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania danych zwycięzców, przyznania oraz wydania
nagród.
2. Administratorem danych osobowych jest „Centrum Kultury Raszyn” Al. Krakowska 29A, 05-090
Raszyn, reprezentowane przez Dyrektora. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na
podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej „RODO”, oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).
3. Dane osobowe uczestników pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
4. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich danych
osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich
danych,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania Organizatora są niezgodne z
RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją braku zgody
na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn oraz na stronie internetowej:
http://ckr.raszyn.pl/ lub na facebooku https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z
wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane
na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec przy
dołożeniu należnej staranności.
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