Konkurs plastyczno-graficzny pt. Praca moich marzeń

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-GRAFICZNEGO
Pt. Praca moich marzeń
§1.
1. Organizatorem konkursu plastyczno-graficznego o nazwie „Praca moich marzeń” zwanego dalej Konkursem
jest Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
mieszcząca się przy Al. Armii Krajowej 19 b 42-201 Częstochowa zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs towarzyszy X Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt.
Zarządzanie w czasie nowej rzeczywistości gospodarcze - firmy rodzinne vs firmy nierodzinnej, która została
objęta Honorowym Patronatem prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, zwanej
dalej Konferencją.
§2.
1. Temat prac konkursowych brzmi: Praca moich marzeń
2. Celem konkursu jest:
➢ promocja przedsiębiorczości i rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych u najmłodszych uczestników
rynku,
➢ uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ciągłej edukacji,
➢ rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
§3.
1. Konkurs trwa od 8 września do 21 października 2021 roku.
2. Obowiązujące terminy:
➢ 08.10. 2021r. - przekazanie gotowych prac organizatorom konferencji.
➢ 15.10. 2021r. - rozstrzygnięcie konkursu.
➢ 21.10. 2021r. - prezentacja prac podczas pierwszego dnia obrad konferencji, przekazanie dyplomów i
nagród zwycięzcom Konkursu / osobiście lub przez pocztę.
3. W konkursie mogą brać udział osoby lub zespoły osób (zwane dalej uczestnikami), które są uczniami szkół
podstawowych z regionu powiatu częstochowskiego i których prace wpisują się w tematykę zawartą w §2 pkt
1.
4. Adresatami konkursu są uczniowie klas:
➢ 1-3
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➢ 4-6
➢ 7-8
5. Każda zgłoszona praca musi być opatrzona danymi uczestnika: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwa
szkoły, dane kontaktowe do nauczyciela lub dyrektora. Prace bez podpisu, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§4.
1. Praca konkursowa może być wykonana w formacie A3 lub A2.
2. Prace można wykonać w jednej z następujących technik:
➢ plastyczna w dowolnej technice: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage,
akwarele, tempera.
➢ grafika artystyczna (obraz, ilustracja, plakat, komiks) przy użyciu dowolnego programu komputerowego
lub aplikacji mobilnej.
3. Prace konkursowe będą prezentowane podczas Konferencji.
§5.
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tematy prac oraz imiona i nazwiska
zwycięzców podczas konferencji organizowanej przez organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach
zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji www.konferencjawyzwania.pl, www.wz.pcz.pl oraz
w portalach społecznościowych.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy rozstrzygnięcia konkursu w przypadku nadesłania małej
ilości prac (mniej niż 10) lub ze względu na niespełnianie przez nadesłane prace wymogów konkursu.
§6.
1. Za przystąpienie do konkursu uważa się dostarczenie pracy wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnie
z wymogami niniejszego Regulaminu.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć listownie na adres:
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19 b pok. 310
42-200 Częstochowa
z dopiskiem Konkurs plastyczno-graficzny
3. Dodatkowo prace graficzne należy przekazać zeskanowane na nośniku elektronicznym w pliku .pdf i wysłać
na maila: konferencjawyzwania@pcz.pl
4. Termin składania prac upływa 8 października 2021 roku.
5. Do zgłoszonych prac należy dołączyć zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie
(załączniki do regulaminu).
§7.
1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu jest Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
2. Przesłanie prac jest równoznaczne z:
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a) akceptacją postanowień Regulaminu,
b) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w
związku z uczestnictwem w konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
c) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku i pracy konkursowej podczas
promocji konkursu i Konferencji.
3. Każdy uczestnik konkursu potwierdza, że zgłoszona przez niego praca jest wynikiem jego samodzielnej
twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
4. Prace zgłoszone do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły mogą zostać opublikowane na
stronach internetowych, portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz innych
podmiotów za zgodą Organizatora.
5. Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zgłaszanych prac przechodzą na rzecz
Organizatora, a fakt przesłania ich do Konkursu pozwala między innymi Organizatorowi na udostępnianie,
publikowanie, kopiowanie zgłoszonych prac w dowolnych mediach i formatach w związku z promocją
medialną konkursu i Konferencji.
§8.
1. Z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo do
ewentualnych zmian w organizacji konkursu, dotyczących np. zaproszenia dzieci po odbiór nagród.
2. Wszelkie ew. zmiany będą podawane na stronie www.konferencjawyzwania.pl
3. Koordynatorkami Konkursu są:
● dr Iga Kott (e-mail: iga.kott@pcz.pl)
● dr Wioletta Skibińska (e-mail: wioletta.skibinska@pcz.pl)
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Załączniki nr. 1
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNO-GRAFICZNYM
Pt. Praca moich marzeń

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………
Wiek dziecka

…………………………………………………………………
Nazwa szkoły, adres

1.

2.

3.
4.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastyczno-graficznym pt. Praca moich marzeń,
którego organizatorem jest Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej mieszcząca się przy Al. Armii Krajowej 19 b 42-201 Częstochowa. Konkurs towarzyszy X
Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Zarządzanie
w czasie nowej rzeczywistości gospodarcze - firmy rodzinne vs firmi nierodzinne, która odbędzie się 21-22
października 2021 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu
w celach z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodę wyrażam dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na
stronie internetowej Organizatora, mediach społecznościowych oraz innych formach utrwaleń.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu
zawarte na stronie: www.konferencjawyzwania.pl

……………………………………………….……………
Data i czytelny podpis

Konkurs plastyczno-graficzny pt. Praca moich marzeń

Załączniki nr. 2
ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
PLASTYCZNO-GRAFICZNYM PT. Praca moich marzeń

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela

…………………………………………………………………
Dane do kontaktu: telefon, e-mail

…………………………………………………………………
Nazwa szkoły, adres

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie
plastyczno-graficznym pt. Praca moich marzeń, którego organizatorem jest Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej mieszcząca się przy Al. Armii
Krajowej 19 b 42-201 Częstochowa. Konkurs towarzyszy X Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania i
perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Zarządzanie w czasie nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy
rodzinne vs firmy nierodzinne, która odbędzie się 21-22 października 2021 r.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu
(jako nauczyciela/opiekuna) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Zgodę wyrażam dobrowolnie.
3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie
internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu,
w szczególności informujących o jego wynikach
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska
oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Organizatora, w mediach
społecznościowych oraz innych formach utrwaleń.
5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu
zawarte na stronie www.konferencjawyzwania.pl

……………………………………………….……………
Data i czytelny podpis

