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        XX POWIATOWY KONKURS
                                                      PLASTYCZNY
                                        DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

pod patronatem Starosty Biłgorajskiego

„HISTORIA – PAMIĘĆ – CZŁOWIEK” 2020
Temat przewodni tegorocznej edycji: 

"Polskie zamki, dworki i pałace"

REGULAMIN

I. Organizator  :   Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
Patronat:  Starosta Biłgorajski
Cele konkursu: 
 Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży w kontekście historyczno-kulturowym,

ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z historii Polski, miejsc, w których
żyjemy, tradycji narodowych i lokalnych – religijnych, patriotycznych.

 Ukazanie historycznego i aktualnego obrazu Polski, dążeń niepodległościowych
Polaków inspirowane muzyką, literaturą, poezją, filmem, teatrem.

 Stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej 
       i  utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych, konfrontacji   

                          osiągnięć rówieśniczych.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej historią i sztuką.
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

II. Warunki uczestnictwa  :

- prace plastyczne:

 wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice: malarstwo, rysunek i grafika, 
techniki mieszane, tkanina artystyczna (batik). 

 format prac: nie mniejszy niż A3 
 prace nie powinny być oprawione w passe partou! 
 do każdej pracy plastycznej należy dołączyć czytelnie (!) następujące informacje: 

- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
-  klasa 
- nazwa szkoły lub innej placówki oświatowej
- dokładny adres
- imię i nazwisko nauczyciela - instruktora, pod kierunkiem którego 

praca została wykonana
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- numer telefonu kontaktowego

 prace oceniane będą w czterech grupach : 
A - szkoły podstawowe - klasy I- IV
B - szkoły podstawowe - klasy V- VIII
C - szkoły średnie

Uwaga: prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- szkoły
- ośrodki kultury

 dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy

III. Termin nadsyłania prac  : 
Prace należy przesłać do dnia  13 listopada 2020 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. "Wira" Bartoszewskiego 10
23 – 400 Biłgoraj
z dopiskiem „Historia – Pamięć – Człowiek”

Organizatorzy  proszą  o  dokonanie  przez  nauczyciela,  instruktora  wspólnie  z  uczniami
wyboru  najlepszych  prac  (klasa,  grupa  świetlicowa  itp.),  terminowe  ich  przekazanie  wraz
z imiennym wykazem autorów oraz dokładnym adresem placówki.

Prace  niezgodne  z  regulaminem,  nadesłane  po  terminie,  zniszczone  w  wyniku
niewłaściwego opakowania (nie rolujemy) nie będą brane pod uwagę.
Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie:
www.mdk-bilgoraj.lbl.pl

Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 27     listopada  
2020 roku w  MDK o godz. 11.00. ul. "Wira" Bartoszewskiego 10.

Organizatorzy  nie  przesyłają  pocztą  upominków  i  dyplomów  za  nagrodzone  prace.
Nieodebrane osobiście nagrody, zostaną wykorzystane w następnej edycji konkursu.

Informacji o konkursie udziela:
Joanna Łukaszczyk
– pod numerem telefonu (84) 686 89 56 

Uwagi końcowe: 
-  nadesłane  na  konkurs  prace  nie  będą  zwracane  ich  autorom,  pozostaną  własnością
organizatorów,  którzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  ich  publikowania  i reprodukowania  bez
wypłacania honorariów autorskich.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  administratorem  danych  osobowych  jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju  z siedzibą przy ulicy Wira - Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju. Zgodnie
z art.  8 ust.  1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
uczestniczący w konkursie (zarówno autor, jak i nauczyciel/instruktor) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (imię, nazwisko, wiek, placówka delegująca lub adres prywatny w przypadku zgłoszeń indywidualnych
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i  telefon) i wizerunku do celów informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych związanych z konkursem oraz
działalnością kulturalno- edukacyjną Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, w której biorą udział przez okres
ich wykorzystania. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział
w konkursie.
Zgłoszenie do konkursu/festiwalu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.
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