Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu
ogłasza ogólnopolski KONKURS PLASTYCZNY
pt. „Prośba o wyspy szczęśliwe”
Konstanty Ildefons Gałczyński
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Wiek uczestników: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.
2. Technika: rysunek, malarstwo. Format pracy: A3 (blok rysunkowy nr 2).
3. Warunki oddawania prac: uczestnik indywidualny może nadesłać tylko jedną pracę,
szkoła / placówka wybiera i kieruje na konkurs nie więcej niż 20 prac łącznie.
Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis zawierający: imię, nazwisko autora,
wiek, klasę, nazwę szkoły / placówki (wraz z pieczątką szkoły) oraz imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego. Do pracy należy również załączyć kartę zgłoszenia, oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgodę rodzica/opiekuna - formularze w
załączeniu.
4. Termin przesyłania prac: do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy przesyłać na adres: Zespół Szkół Plastycznych, ul. Piotra Skargi 23, 50-082
Wrocław, z dopiskiem: Konkurs plastyczny.
5. Nagrody: dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Prace ocenia
jury powołane przez dyrektora ZSP we Wrocławiu. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie
nagród nastąpi 15 maja 2021r. podczas Nocy Muzeów, w której ZSP bierze udział. Jeżeli
sytuacja epidemiczna nie pozwoli na zorganizowanie imprezy w szkole, dyplomy i nagrody
pocztą.
Laureaci
zostaną poinformowani
o
otrzymanej
zostaną przesłane
nagrodzie/wyróżnieniu telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu własnej szkoły. Wybrane
prace konkursowe będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku ZSP.
6. Prace przyjęte na konkurs nie będą zwracane i stają się własnością organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 71 798 69 14 i na stronie www.zsp.wroclaw.pl
Zespół Szkół Plastycznych, ul. Piotra Skargi 23, 50-082 Wrocław

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

OŚWIADCZENIA
Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b) jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
prac,
c) udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych
prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności
obejmującej uprawnienie do:
utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz
rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz
telefonach komórkowych.
wprowadzenia do pamięci komputera;
publikacji w tytułach Organizatora;
publikacji na stronie internetowej Organizatora
Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie
zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona,
choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób
trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Zespół Szkół Plastycznych we
Wrocławiu, ul. Piotra Skargi 23, 50-082 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji
konkursu oraz celach promocyjnych konkursu i jego uczestników. Podstawę prawną przetwarzania
danych stanowi zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Dane osobowe są przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane a także przez okres dochodzenia
praw lub roszczeń. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie
administratora danych, z których usług korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym
usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa. Uczestnik konkursu (rodzic, opiekun prawny) ma prawo dostępu do danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba,
której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy
jest bezpośrednio w siedzibie Administratora. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne ale ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia. W sprawach dotyczących
danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
tomasz.gorczycki@coreconsuling.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych.
miejscowość, dnia ________________________

PIECZĘĆ SZKOŁY

_______________________________
czytelny podpis/y rodziców/opiekunów
prawnych

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS PLASTYCZNY „Prośba o wyspy szczęśliwe”
w roku szkolnym 2020/2021
(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

INFORMACJA O AUTORZE
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA : .......................................................................
2. KLASA: ........................................................................................................
3. WIEK:
4. PEŁNA NAZWA SZKOŁY ...........................................................................
5. TYTUŁ PRACY: ..........................................................................................
6. TECHNIKA: ................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA :
....................................................................................................
Akceptuję warunki regulaminu konkursu - „Prośba o wyspy szczęśliwe” organizowanego przez Zespół Szkół
Plastycznych we Wrocławiu
( miejscowość i data) ………………………………………………………………..
( czytelny podpis autora ) …………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIECZĘĆ SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS PLASTYCZNY

„Prośba o wyspy szczęśliwe”
w roku szkolnym 2020/2021
(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

INFORMACJA O AUTORZE
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA : .......................................................................
2. KLASA: ........................................................................................................
3. WIEK:
4. PEŁNA NAZWA SZKOŁY ...........................................................................
5. TYTUŁ PRACY: ..........................................................................................
6. TECHNIKA: ................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA :
....................................................................................................
Akceptuję warunki regulaminu konkursu - „Prośba o wyspy szczęśliwe” organizowanego przez Zespół Szkół
Plastycznych we Wrocławiu
( miejscowość i data) ………………………………………………………………..
( czytelny podpis autora ) ……………………………………………………………

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu
KONKURS PLASTYCZNY „Prośba o wyspy szczęśliwe”

Ja, niżej podpisany ……………………………………………….. (imię i nazwisko) jako rodzic/opiekun prawny
uczestnika …………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
wyrażam zgodę na
•

udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Prośba o wyspy szczęśliwe” i w związku z tym
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w tym zakresie przez organizatora w celach
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

•

publikacje wyników Konkursu na stronach Internetowych Organizatora w tym w mediach
społecznościowych

•

wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestnika w materiałach konkursowych publikowanych
na stronach internetowych organizatora, w materiałach promocyjnych Konkursu jak i również w
sytuacjach szczególnych poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu, w celach promocji
Konkursu (również zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych)

•

nieograniczone czasowo, nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i zwielokrotnianie zdjęć oraz nagrań
audio-video wykonanych w związku z Konkursem w tym wykonanej pracy konkursowej (zgodnie z
przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r.,
nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz ich publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu), profilu w
portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.

..................................................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu, ul. Piotra Skargi 23, 50-082 Wrocław

