REGULAMIN PROJEKTU
„CZAS NA KSIĄŻKĘ 2021 – BAJKI ROBOTÓW”

ORGANIZATOR
1) Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Leśnicy i Okolic;
2) Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
 MOPS – Magdalena Lejkam (magdalena.lejkam@mops.wroclaw.pl);
 MOS – Anna Woźniak,
 „BAJKOLANDIA” PRZEDSZKOLE 66 – Monika Szydłowska,
 CRiADiM „ŹRÓDEŁKO” – Urszula Karkocha (zrodelkoparafia@wp.pl);

CEL KONKURSU
1) Promowanie dzieł polskiego futurysty Stanisława Lema w 100 Rocznicę Urodzin;
2) Kształtowanie zamiłowania do nowoczesnej literatury, jaką jest fantastyka naukowa;
3) Rozwijanie podstawowych umiejętności korzystania z bogactwa literatury;
4) Inicjowanie lokalnych działań połączonych z integracją społeczności lokalnej;

UCZESTNICY KONKURSU
1) Projekt skierowany jest do Placówek Oświatowych, Organizacji i Instytucji działających na terenie
Leśnicy, Stabłowic, Złotnik i Żernik oraz do Mieszkańców tychże Osiedli;
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w IV kategoriach wiekowych:
 I – do lat 7,
 II – od 8 lat do 13 lat,
 III – od 14 lat do 18 lat,
 IV – open;
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
1) Udział w konkursie jest dobrowolny;
2) Uczestnik może zgłosić tylko jedną - indywidualnie przygotowaną pracę na konkurs;
3) Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, m.in.: rysunek, malarstwo, grafika
komputerowa, itd.
4) Format pracy: A4 lub A3 (forma płaska bez użycia materiałów sypkich);
5) Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką (załącznik nr 1);

6) Placówka Oświatowa, Organizacja, Instytucja wyznacza jednego Opiekuna konkursu, który
koordynować będzie projektem i przedstawi zainteresowanym regulamin konkursu wykorzystując
dostępne sposoby komunikacji (m.in. plakat, email, Librus, itd.);
7) Przekazane prace przechodzą na własność Partnerstwa. Po wcześniejszym uzgodnieniu
i zakończeniu wystawy mogą być zwrócone na rzecz Placówek Oświatowych celem
przygotowania wewnętrznej wystawy z okazji Roku Stanisława Lema;
8) Do wzięcia udziału w konkursie potrzebna jest pisemna zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych –
dotyczy uczestników niepełnoletnich (załącznik nr 2);
9) Do pracy konkursowej, pełnoletni uczestnik, zobowiązany jest dołączyć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 3);
10)

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców

i przygotowania wystawy. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest wyrażeniem
zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na terenie CK Zamek;
11)

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną

zakwalifikowane do konkursu;
12)

Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom dyplomy

i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Osiedla Leśnica;
13)

Kryteria oceny pracy:


Samodzielność,



Technika wykonania,



Stopień trudności,



Oryginalność.

TERMINARZ KONKURSU
1)

Konkurs trwa do 14 czerwca 2021;

2)

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie;

3)

Prace konkursowe należy składać w Placówkach Oświatowych (dot. Wychowanków danej
Szkoły lub Przedszkola), w Organizacjach lub Instytucjach biorących udział w konkursie.
Indywidualni uczestnicy mogą składać swoje prace w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci
i Młodzieży „Źródełko” ul. Wolska 9a w kopertach z napisem „Konkurs – CZAS NA
KSIĄŻKĘ 2021” (od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00);

4)

Finał konkursu wraz z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w CK ZAMEK podczas
otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 17 czerwca 2021 o godz. 12.00;

ZAŁĄCZNIK NR 1
(metryczka)
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………..
Wiek: ………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres placówki………………………………………………………………………………………
Numer telefonu (dot. indywidualnych uczestników konkursu) ……………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie oraz przetwarzanie
danych osobowych)
1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................
w konkursie plastycznym „Czas na książkę 2021 – Bajki robotów”;
2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz
przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm);
3) Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
Data……………….

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 3
(zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletnich uczestników konkursu )
1) Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu mojego wizerunku oraz przetwarzanie
danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);
2) Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń;
Data……………….

Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu………………….…

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Partnerstwo dla Leśnicy i okolic;
2)
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających
z regulaminu konkursu;
3)
Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem
w konkursie;

