WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
NA PORTRET MARIANA REJEWSKIEGO
REGULAMIN
ORGANIZATOR KONKURSU
1.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Poznaj bydgoskich bohaterów". Sfinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu
Nowe FIO.

2.

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty z siedzibą przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, https://dziedzictwo-oswiaty.pl/

3.

Partnerem organizacyjnym jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 52 341 19 84,
https://pbw.bydgoszcz.pl/

CELE KONKURSU
1.

Promowanie dokonań Mariana Rejewskiego związanych ze złamaniem szyfru Enigmy i wpływu tego
osiągnięcia na losy II wojny światowej.

2.

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sylwetki i osiągnięć Mariana Rejewskiego.

3.

Poszerzanie wiedzy o wybitnym polskim matematyku i kryptologu.

4.

Tworzenie więzi przynależności regionalnej.

5.

Popularyzowanie różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.

6.

Promowanie kreatywności i pobudzanie ekspresji poprzez działalność plastyczną młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.

2.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a.

I kategoria: praca wykonana dowolną techniką plastyczną;

b.

II kategoria: praca wykonana w dowolnym programie graficznym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VI,VII i VIII klas szkół podstawowych, młodzież szkół
ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

3.

Opiekunem uczestnika może być nauczyciel, instruktor lub rodzic. Jeden nauczyciel/instruktor może
objąć opieką kilku uczniów.

4.

Każda praca musi być samodzielna i mieć tylko jednego autora.

5.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY PLASTYCZNEJ W I KATEGORII PLASTYCZNEJ (PRACA
DOWOLNĄ TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ)
1.

Forma pracy - praca płaska wykonana dowolną techniką plastyczną.

2.

Format prac A4 lub A3.

3.

Prace muszą zostać nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 17 października 2022 roku (decyduje
data dostarczenia Pracy Konkursowej) na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz (budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, pokój nr 5) z dopiskiem: Konkurs na portret Mariana
Rejewskiego.

4.

Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: Konkurs na portret Mariana
Rejewskiego, imię, nazwisko ucznia, wiek/ klasa, dane szkoły / instytucji (dokładna nazwa, adres,
telefon kontaktowy, email).

5.

W przypadku osób niepełnoletnich do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1) oraz zgoda rodziców/opiekunów (załącznik nr 2). Osoby pełnoletnie do każdej pracy
muszą dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz zgodę (załącznik nr 3).

6.

Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach.

7.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac.

8.

Nadesłanych prac nie zwracamy.

WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY PLASTYCZNEJ W II KATEGORII PLASTYCZNEJ (PRACA W
DOWOLNYM PROGRAMIE GRAFICZNYM)
1.

Praca wykonana w dowolnym programie graficznym, zapisana w formacie PDF, minimalna
rozdzielczość pliku 300 dpi.

2.

Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, według wzoru:
imię_nazwisko_konkurs_na_portret_rejewskiego.pdf.

3.

Pracę należy zamieścić na dysku Google lub innym magazynie danych w chmurze, udostępnić go oraz
link do niego przesłać na adres gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl z dopiskiem: Konkurs na portret
Mariana Rejewskiego do dnia 17 października 2022 roku (decyduje data dostarczenia Pracy
Konkursowej).

4.

W przypadku osób niepełnoletnich do każdej pracy (zgłoszenia) musi być dołączony formularz
zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz zgoda rodziców/opiekunów (załącznik nr 2). Osoby pełnoletnie do
każdej pracy (zgłoszenia) muszą dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz zgodę (załącznik
nr 3).

5.

Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach.

6.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac.

7.

Nadesłanych prac nie zwracamy.

ZASADY OCENY PRAC
1.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.

2.

Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

3.

4.

a.

zgodność pracy z tematem,

b.

kreatywność i oryginalność pracy,

c.

estetyka wykonania

Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej
kryteriów, w szczególności, jeżeli:
a.

zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,

b.

prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejsze
wykorzystanie,

c.

prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

d.

zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w Regulaminie.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej dziedzictwo-oswiaty.pl oraz
pbw.bydgoszcz.pl.

NAGRODY
1.

Łączna pula nagród wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

2.

Uczniowie, którzy zostaną laureatami otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z dwóch
kategorii konkursu.

3.

Komisja może przyznać wyróżnienia.

4.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach organizatorów konkursu.

5.

Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz
drogą mailową.

6.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie.

7.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
1.

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Dziedzictwa Oświaty z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 4, 85-094 Bydgoszcz
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marii
Skłodowskiej Curie 4, 85-094 Bydgoszcz.

2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika lub rodziców uczestnika konkursu
(RODO art. 6 ust.1 a).

3.

Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu i ewentualne wykorzystanie danych
w celu przekazania nagród.

4.

Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.

5.

Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania konkursu, do momentu
wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

6.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w konkursie.

8.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy (kontakt:
iod@pbw.bydgoszcz.pl, tel. 52 341-19-84 wew. 15).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora
i partnera organizacyjnego.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo jego przerwania, wydłużenia lub
odwołania z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania
się z Laureatami.

5.

Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje
odwołanie.

6.

Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl lub
tel. 52-340-01-40. Koordynatorzy konkursu: Izabela Kamasz, Małgorzata Lewandowska-Pyż.

