Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocąc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?
/Krzysztof Kamil Baczyński/

Konkurs Plastyczny „Świąteczne Anioły”
Zapraszamy najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczne anioły”
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie.
Adresatem konkursu są dzieci z sopockich przedszkoli
Cele konkursu:
- stworzenie okazji do podjęcia aktywności twórczej przez najmłodszych,
- pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka,
- rozwijanie umiejętności wyrażania twórczych pomysłów w formie wypowiedzi
plastycznej,
- poznawanie i praktykowanie nowych umiejętności w zakresie stosowania
różnorodnych technik plastycznych.
Założenia organizacyjne:
- Prace należy przesłać do Organizatora w okresie od 18 listopada do 4 grudnia. Na
odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora, wiek oraz numer przedszkola.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
- Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 techniką: rysunek kredka,
pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki,
collage.
- Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na jej
publiczną prezentację.
- Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategorie wiekowe.
Warunki konkursu:
- Ostateczny termin dostarczenia prac do organizator upływa 4 grudnia 2020r. Prace
dostarczone po upływie tego terminu nie będą oceniane.
- Prace przesłane w ramach konkursu muszą być pracami własnymi,
niepublikowanymi wcześniej w innych konkursach.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora i jego rodziców
lub prawnych opiekunów zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do
celów publikacji i promocji oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego
konkursu.

- Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wirtualnej
wystawie na profilu FB https://www.facebook.com/mdk.sopot1
- Zgłoszenie udziału pracy dziecka w konkursie przez rodzica lub opiekuna
prawnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i
wyrażeniem zgody na wzięcie udziału przez dziecko w konkursie i przetwarzanie
danych osobowych, w tym umieszczenie imienia i nazwiska dziecka oraz pełnej
nazwy placówki zgłaszającej na stronie internetowej Organizatora w celach
związanych z konkursem.
- Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego (załącznik 1).
- Rodzic lub opiekun prawny przekazuję Organizatorowi prawo do bezpłatnego
wykorzystania pracy konkursowej dziecka (m.in.: upublicznienie pracy, powielanie
dowolną techniką, wystawa prac online).
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
- Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Urząd Miasta Sopotu, jako administratora
danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
Ogłoszenie wyników konkursu
- Nadesłane na konkurs prace oceni specjalnie powołana przez Organizatora komisja
artystyczna wg następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematem oraz sposób jego ujęcia
- różnorodność zastosowanych technik plastycznych
- wyraz artystyczny - oryginalność oraz walory estetyczne pracy.
- Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa dla autorów prac
wyłonionych przez komisję artystyczną.
- Organizator poinformuje laureatów nagród i sopockie placówki o trybie przekazania
nagród rzeczowych i dyplomów laureatom.
Informacji o konkursie udziela:
Edyta Dawidowska - edytadawidowska.mdk.sopot@gmail.com
Zapraszamy do udziału

Pieczątka przedszkola

Oświadczenie
Ja, …………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
e-mail:………………………………………
telefon kontaktowy………………………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego pn.
„Świąteczne Anioły””. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, wiek, przedszkole)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w
publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie
stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i
profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w innych formach
utrwaleń.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Młodzieżowy Dom
Kultury w Sopocie, jako administratora danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO.
…………………………….
Czytelny podpis

