Regulamin konkursu plastycznego "Herb Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów"
§1 Cele konkursu
1. Integracja międzypokoleniowa.
2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.
3. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
4. Promowanie dzielnicy Wyczerpy – Aniołów i regionu.
§2 Organizator konkursu
1. Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Perasada, prowadzące
Centrum Aktywności Obywatelskiej Wyczerpy – Aniołów przy ul. Norwida 11/15 w Częstochowie.
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna Herman tel.: 601 877 041.
§3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie przewidziano cztery kategorie dla Mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów oraz
osób spoza Dzielnicy, które uczęszczają do placówek działających na tym terenie:
- przedszkola,
- klasy I - III,
- klasy IV - VIII,
- młodzież i dorośli.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie
przedstawianymi na innych konkursach.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie
komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie od A4 do
A3.
8. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem herbu
Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów.
9. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów,
nauczyciele lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.
10. Prace składamy w Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Norwida 11/15 w dzielnicy Wyczerpy –
Aniołów.
Do pracy dołączamy:
- kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą
i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób
niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody,
o których mowa powyżej w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
11. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w terminie od 1 października do 5 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie
organizatora w godzinach od 16.00 do 20.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Norwida
11/15 w Częstochowie.
2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie
z regulaminem nie będą oceniane.
§5 Nagrody główne
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody
główne oraz dwa wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu
artystycznego konkursu.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wystawę pokonkursową, która odbędzie
się w siedzibie organizatora.
§6 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora
pracy zgłoszonej do konkursu.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
konkursu plastycznego
" Herb Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów"
(WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI)
Imię i nazwisko:
.......................................................................................................................................
Nazwa placówki, do której osoba uczęszcza:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nr tel. placówki lub uczestnika
.......................................................................................................................................
Kategoria wiekowa
.......................................................................................................................................
Technika
.......................................................................................................................................

..........................................................................................................
(data i podpis dziecka / rodzica/ opiekuna prawnego)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1)Administratorem danych osobowych uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego jest Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych PERASADA z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.
2) Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@perasada.czest.pl b) listownie na adres siedziby administratora – 42-209 Częstochowa, ul. Kontkiewicza 2.
3) Dane osobowe uczestnika/ rodzica/ opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Herb Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów” zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym obiorcom.
5) Dane osobowe uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres 30 dni od momentu rozstrzygnięcia
konkursu.
6) Uczestnik /rodzic / opiekun prawny dziecka posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.
7) Uczestnik / rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku laureatów i osób wyróżnionych (ich opiekunów prawnych).
9) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) numer telefonu kontaktowego b) nazwę i adres
szkoły.

