VIII ARTYSTYCZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNY
„MUZYKĄ MALOWANE”
Konkurs plastyczny
I.

ORGANIZATOR
"Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna; Samorządowa Artystyczna
Instytucja Kultury wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Jaworznie
26 marca 2010r. pod numerem 5, NIP: 632 19 88 662, 43-608 Jaworzno,
ul. Wiosny Ludów 1, tel.: +48 32 762 91 44, e-mail: barbara.stachanczyk@archetti.pl

II.

WSPÓŁORGANIZATOR
Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie

III.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Data 18.03.2019 r., godz. 9.00, 11.00
„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna
ul. Wiosny Ludów 1, 43-608 Jaworzno, tel. 602-701-238

IV.

TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć na załączonej do regulaminu karcie
zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2019 r. na adres: e- mail:
barbara.stachanczyk@archetti.pl tel. do kontaktu 602-701-238
W przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

V.

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej muzyką
2. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych

VI.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Prace inspirowane będą słuchanym utworem:
E.Grieg - Peer Gynt „W Grocie Króla Gór”

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
3. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
Kategoria I

3 - 4 latki

Kategoria II

5 – 6 latki
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43- 608 Jaworzno ul. Wiosny Ludów 1, NIP: 6321988662; Tel.: 602-701-238
www.archetti.pl
orkiestra.kameralna@archetti.pl

4. Prace plastyczne mogą zostać wykonane w dowolnej technice, format prac dowolny
5. Z jednej instytucji może brać udział nie więcej niż 2 uczestników. Dzieci wykonują
prace samodzielnie w obecności wychowawcy i instruktorów Instytucji „Archetti”
6. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek,
adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela
7. Organizator zapewnia podstawowe materiały plastyczne
8. Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie
danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i
fotografowanie podczas konkursu, umieszczanie zdjęć na stronach internetowych,
jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał jest własnością
organizatora
VII.

KRYTERIA OCENY PRAC
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
1. Oryginalność i pomysłowość
2. Poziom wykonania
3. Estetykę wykonania
4. Stopień trudności
5. Dobór technik plastycznych

Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po obradach Jury i umieszczone na stronie
internetowej instytucji w tym samym dniu (www.centrumkultury.jaworzno.pl)
VIII.

NAGRODY
1. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
2. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody głównej Grand Prix

IX.

UWAGI KOŃCOWE
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncert Laureatów w dniu 23.03.2019r.
o godz. 16.00

Nagrodzone prace wyeksponowane będą w Sali Kominkowej Instytucji „Archetti”
od 19 marca do 31 marca 2019 r. Prace wykonane przez dzieci są własnością organizatora.
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VIII ARTYSTYCZNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNY
„MUZYKĄ MALOWANE”
KONKURS PLASTYCZNY - KARTA ZGŁOSZEŃ

1.Imię i nazwisko/ …………….………………………………..............................................
2. Kategoria wiekowa:................................................................................................................
3. Nazwa placówki, adres, telefon, e - mail..................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko, numer telefonu, e - mail opiekuna.................................................................
…...................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na nieodpłatną rejestrację audio wizualną.........................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzenna Synowiec, dyrektor „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna z siedzibą
w Jaworznie;
2) inspektorem ochrony danych w „Archetti” Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna jest Anna Ptasznik, e-mail: orkiestra.kameralna@archetti.pl,
tel: 327624492;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) posiada 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału w Konkursie.

…………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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