REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO
NIEPODLEGŁA W MOICH OCZACH

ORGANIZATORZY KONKURSU „Niepodległa w moich oczach” :
Archiwum Państwowe w Przemyślu z siedzibą przy ul. Lelewela 4, 37-700
Przemyśl
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z siedzibą przy Alejach
25 Drużyny Strzeleckiej, 37-700 Przemyśl
CELE KONKURSU:
- kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczestników,
- uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego,
- promowanie edukacji historycznej dzieci i młodzieży,
- promowanie idei wolności oraz suwerenności,
- promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
- pobudzanie wyobraźni artystycznej w podejmowaniu samodzielnych prób twórczości
plastycznej,
- promowanie nauki poprzez zabawę.
I.

TEMAT KONKURSU:
„Niepodległa w moich oczach”:

II.

ZADANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy
plastycznej odnoszącej się do tematu „Niepodległa w moich oczach”.

III.

UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych miasta
Przemyśla w n/w kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

IV.

TERMINY KONKURSU:
Prace konkursowe przyjmowane będą od dnia 15.10.2020 do dnia
30.10. 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.11.2020.

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna
prawnego karty zgłoszenia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) wraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 2
do Regulaminu) oraz oświadczenie opiekuna prawnego autora o
wykonaniu pracy samodzielnie (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne

VI.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
1. Termin składania prac upływa z dniem 30 października br.
2. Prace należy złożyć w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu lub
przesłać do siedziby Archiwum Państwowego w Przemyślu tradycyjną
drogą pocztową. O zachowaniu terminu w przypadku składania prac
tradycyjną drogą pocztową decydować będzie data stempla pocztowego
3. Prace
należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS PLASTYCZNY”.
4. Do pracy niezbędne jest dołączenie karty zgłoszeniowej (Załącznik NR 1
do Regulaminu) wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) oraz pisemne oświadczenia
opiekuna prawnego autora o wykonaniu pracy samodzielnie (Załącznik
Nr 3 do Regulaminu)
5. Koszty przesyłki ponosi Autor, samodzielne dostarczenie pracy do
siedziby Archiwum nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami
finansowymi.
6. Informacje na temat konkursu udzielane są pod adresami mailowymi:
abobowska@przemysl.ap.gov.pl, mstadnik@przemysl.ap.gov.pl

VII.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA
NAGRÓD
1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych wskazanych
w punkcie II Regulaminu
2. Jury w składzie: Elżbieta Laska (dyrektor Archiwum Państwowe w
Przemyślu), Renata Nowakowska (dyrektor Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK), Elżbieta Cieszyńska, Agnieszka BobowskaHryniewicz, Małgorzata Stadnik przyzna trzy nagrody główne oraz trzy
wyróżnienia w obu kategoriach wiekowych.
3. Jury konkursu ocenia:
- zgodność pracy z celami Konkursu,
- zgodność pracy z tematem Konkursu,
- oryginalność przedstawienia i inwencję twórczą,
- wartość artystyczną i estetyczną wykonanej pracy,
4. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieszczone zostaną na stronach
internetowych Organizatorów Konkursu w dniu 9 listopada 2020 r.
5. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną poinformowani osobnym pismem
o miejscu, czasie i sposobie wręczenia nagród.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane ich Autorom. Przygotowana zostanie
z nich wystawa on-line na stronie internetowej Archiwum Państwowego
w Przemyślu, (którą także będzie można zobaczyć w mediach
społecznościowych Archiwum) oraz wystawa stacjonarna w siedzibie
Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw
Autorów.
2. Dane osobowe uczestników konkursu plastycznego „Niepodległa w
moich oczach” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 2018 r. 1000 z dnia
24.05.2018 r.
3. Administratorem danych osobowych są: Archiwum Państwowe w
Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl oraz Przemyskie Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK, aleja 25 Drużyny Strzeleckiej, 37-700 Przemyśl.
4. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu, tj. w celu wyłonienia i nagrodzenia Zwycięzców, ogłoszenia
wyników. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody – także wizerunek Zwycięzcy - mogą być
publikowane na stronie internetowej Organizatorów oraz na profilach
mediów społecznościowych, a także w z nadesłanych prac wystawie online oraz stacjonarnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom
Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją
niniejszego Regulaminem przez uczestników, autorów i ich opiekunów
prawnych.

