Regulamin konkursu plastycznego
„KIEDY MYŚLĘ POLSKA”
1. Konkurs organizowany jest w związku z 103. rocznicą odzyskania Niepodległości Polski oraz
ustanowionym w gminie Pelplin Rokiem Stefana Łaszewskiego.
2. Celem konkursu jest edukacja patriotyczna, obywatelska dzieci i młodzieży oraz rozwój umiejętności
artystycznych.
3. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez
ograniczeń wiekowych) z terenu gminy Pelplin.
5. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej związanej z
odzyskaniem niepodległości Polski oraz życiem i działalnością pierwszego Wojewody Pomorskiego Stefana
Łaszewskiego. Interpretacja artystyczna tematu konkursu jest dowolna. Dzieci i młodzież starszą zachęcamy
do zapoznania się z sylwetką Stefana Łaszewskiego – film na YouTube https://youtu.be/swLX6Ihp1F0 lub
informacją na stronie http://historyczny.epelplin.pl/ludzie/slownik-biograficzny/stefan-laszewski-wojewodapomorski/
6. Uczestnik winien wykonać pracę przy jak najmniejszej pomocy osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
7. Dopuszczalna technika wykonania prac: kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek, inne środki do utrwalania
obrazu (bez grafik komputerowych i kolaży). Format prac konkursowych A3.
8. Praca musi być opisana na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę
zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.
9. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 5 listopada 2021 r. godz. 15.00.
10. Miejsce przyjmowania prac: sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A, pon. –
pt. w godz. 8.00 – 15.00.
11. Prace oceniane będą w kategoriach:
I kat. - dzieci przedszkolne w wieku do 5 lat i zerówki
II kat. – uczniowie klas I – III szkół podstawowych
III kat. - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
IV kat. - uczniowie kl. VII – VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych
V kat. - uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami.
12. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni prace pod względem artystycznym i wybierze po
jednej (lub kilka) z każdej kategorii wiekowej, które zostaną nagrodzone i/lub wyróżnione.
13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
14. Wyniki konkursu zostaną podane na internetowej stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
www.mok.pelplin.pl i na fanpage MOK na Facebooku najpóźniej w dniu 10 listopada 2021 r.
15. Ze względu na epidemię Covid-19 nagrody dla laureatów i dyplomy dla wszystkich uczestników przekazane
zostaną poprzez placówki (Przedszkola, Szkoły).
16. Zdjęcia wszystkich prac zostaną zaprezentowane na internetowej stronie Ośrodka Kultury.
17. Wybrane prace mogą zostać zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie gminy Pelplin.
18. Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac (na życzenie można odebrać prace do końca
listopada 2021).
19. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,
tel. 58 5361452, 789 240 990, mok@mok.pelplin.pl
Załącznik :
Karta zgłoszeniowa (należy przykleić na odwrocie pracy plastycznej)

KONKURS PLASTYCZNY KIEDY MYŚLĘ POLSKA – KARTA ZGŁOSZENIA
Dane autora pracy:
Imię i nazwisko …......................................................................................................................................
Wiek …........................

Klasa …………………….

Szkoła /Przedszkole /Placówka .................................................................................................................
Miejscowość zamieszkania ........................................................................................................................
Kontakt tel. opiekuna………….. ..............................................................................................................
*Proszę uzupełnić drukowanymi literami

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (motyw 42 RODO)
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka
przez administratora: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
1.Na potrzeby organizacji konkursu plastycznego pt. „Kiedy myślę Polska”
2.Kontaktu w czasie trwania konkursu i po zakończeniu w sprawach dot. konkursu.
3.Upublicznienia wyników konkursu, pracy konkursowej w sieci Internet i na wystawach oraz wizerunku autora
w lokalnych mediach, stronach internetowych Organizatora i portalach społecznościowych.
Oświadczam jednocześnie, że swoje dane przekazuję dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam
również, ze znana jest mi klauzula o sposobie przetwarzania danych osobowych zawarta w dokumencie „Polityka
Prywatności” dostępna na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Pelplinie.

…........................................................................…........................................ ...........................................
Czytelny podpis rodzica lub za zgodą rodzica nauczyciela lub pełnoletniego uczestnika

