Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik
tel. 32 421 62 22
dkchwalowice.biuro@gmail.com
www.dkchwalowice.pl

Rybnik, 23 marca 2020 roku

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach serdecznie zaprasza
dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.
„MALI MIESZKAŃCY OGRODU”.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „ Mali mieszkańcy ogrodu” jest Dom
Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
2. Tematem konkursu są: „stworzenia rzeczywiste jak i te z wyobraźni
zamieszkujące ogrody”.
Forma prac: przestrzenna, maksymalny rozmiar prac: 30 cm x 30 cm x 50 cm
(szer. x dł. x wys.)
Technika: konstrukcja, rzeźba, ceramika oraz wzajemne połączenie wymienionych
technik.
W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne, np.:
patyki, gałęzie, siano, trawy, tworzywa sztuczne, włóczka, glina, masa solna,
plastelina itp.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a. Kategoria: szkoła/placówka. Szkoła / placówka może złożyć w każdej z kategorii
wiekowej maksymalnie10 prac swoich uczniów.
b. Kategoria: uczestnik indywidualny. Każdy uczestnik konkursu może złożyć po jednej
pracy (prace wykonane zbiorowo nie kwalifikują się do konkursu).

4. WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

5. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach. O podziale nagród
każdorazowo decydują organizatorzy. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie.

6. Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
- IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
- WIEK AUTORA
- IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL I TELEFON OPIEKUNA / INSTRUKTORA
- ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.
Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w konkursie.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

8. Termin składania prac upływa z dniem 22 maja 2020 roku.
9. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
O podziale nagród każdorazowo decydują organizatorzy. Zwycięzcy otrzymają
nagrody rzeczowe.
10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach w dniu 27 maja 2020, laureatów poinformujemy
telefonicznie. Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane w Ogrodzie Społecznym
Domu Kultury.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2020 r.
o godz. 15.00, w Ogrodzie Społecznym przy Domu Kultury w RybnikuChwałowicach.
11. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Domu Kultury.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „MALI MIESZKAŃCY OGRODU” organizowanym
przez Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach z siedzibą przy
ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik. Kontakt: (32)4216222, dkchwalowice.biuro@gmail.com. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
realizacji Warsztatów Mistrzowskich przez Organizatora zgodnie z art.6 ust. 1.a)Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

………………………………………………………………………..…….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

