Regulamin konkursu plastycznego "Mój Superbohater"

IDEA KONKURSU:
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym V Festiwalowi Filmowemu Osób
Niepełnosprawnych FilmON a jego ideą jest propagowanie twórczości plastycznej
inspirowanej kinem. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas
Festiwalu. Ponadto wybrane prace staną się inspiracją dla profesjonalnych grafików, którzy
stworzą ich drugą, cyfrową wersję.
CELE FESTIWALU:
• Rozwijanie zainteresowania światem filmu;
• Rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej;
• Prezentacja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.
ORGANIZATORZY I UCZESTNICY:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie oraz
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych szkół specjalnych, warsztatów terapii
zajęciowej oraz organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
z całej Polski.
3. Z każdej instytucji można przesłać maksymalnie trzy prace.
4. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: festiwalfilmon@gmail.com
lub telefonicznie: 660466799.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,
farby plakatowe, wycinanki itp.).
3. Prace powinny być wykonane w formie płaskiej na papierze w formacie A3.
4. Praca może zostać wykonana przez jednego lub więcej uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy, karty zgłoszeniowej oraz
wymaganych oświadczeń do 27 marca 2020 roku na adres: Zespół Szkół Specjalnych
nr 6, ul. Ptaszyckiego 9, 31-979 Kraków, z dopiskiem: „Mój Superbohater”.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego
oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów osoby biorącej udział
w przedsięwzięciu o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku podopiecznego dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji konkursu według załączonego wzoru (Zał. nr 2).

7. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Zespół Szkół
Specjalnych nr 6 z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane
osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu
oraz w celach promocji Festiwalu. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy
podają dane osobowe, przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych
osobowych, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych
osobowych. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. Organizator przy przetwarzaniu
danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków
technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych
osobowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania nadesłanych
prac tym samym uczestnik/opiekun/rodzic uczestnika konkursu przenosi na
organizatorów nieodpłatnie autorskie prawo do pracy konkursowej w zakresie
wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych
publikacjach.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora w tym celu
Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator.
2. Komisja Konkursowa będzie oceniać zaangażowanie uczestników oraz ich kreatywność.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o przyznaniu nagród
oraz o miejscu i terminie ich wręczenia.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
na konkurs plastyczny „Mój Superbohater”
1. Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………….…….
3. Liczba i wiek uczestników: …………………………………….………..................................
4. Krótki opis Superbohatera (jego charakterystyczne cechy i supermoce):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Nazwa instytucji:………..………………………………………………………………………………..…
6. Adres instytucji:..................................................................................................
................................................................................................................................
7. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:……………………………………………………………….
8. Numer telefonu osoby zgłaszającej:…………………………………………………….…………
7. Adres e-mail osoby zgłaszającej:……………………………………………………………………

Załącznik nr 2

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna/Uczestnika*
Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego*.……………………….........................
w konkursie plastycznym „Mój Superbohater”, organizowanym przez Zespół Szkół
Specjalnych nr 6 w Krakowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek”.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu mojego
dziecka/podopiecznego* przez organizatora konkursu, wykonanie zdjęć oraz upublicznienie
wizerunku i nadesłanych prac w ramach działalności organizatora.

Miejscowość i data.................................

............................................................
(podpis Rodzica/Opiekuna/Uczestnika)

*niepotrzebne skreślić

