REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOTYLA NOGA”
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat oraz osób z niepełnosprawnościami do 18 lat.
I. ORGANIZATOR
Centrum Kultury AGORA
ul. Serbska 5a, 51 – 111 Wrocław
e-mail: sekretariat@ckagora.pl www.ckagora.pl
II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia.
2. Zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.
3. Umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
4. Rozwijanie własnych talentów plastycznych.
5. Uczenie postawy bacznego obserwowania świata zwierząt i czerpania z niego inspiracji twórczej.
6. Popularyzacja języka sztuki i wychowanie poprzez sztukę.
7. Produkcja wystawy prezentującej najciekawsze i najoryginalniejsze prace.
III. TEMAT PRAC
Nieograniczona wyobraźnia, która w kreatywny sposób przekłada się na język plastyczny jest naszym
głównym przesłaniem. Konkurs ma za zadanie promować twórczą aktywność młodych plastyków, rozwijać
ich wyobraźnię, pomysłowość i abstrakcyjne myślenie odnośnie wielobarwnej sylwetki motyla. Uczestnicy
mogą podejść do tematu nie tylko w sposób tradycyjny, ale również w mniej konwencjonalny i oderwany od
prawdziwego wizerunku znanych nam owadów. To nie lada gratka dla prawdziwych wielbicieli pięknych i
wielobarwnych motyli! Prace będą oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego,
oryginalności, sposobu interpretacji tematu, oraz walorów estetycznych.
IV. TECHNIKA I FORMAT PRAC
Technika prac jest dowolna.
Prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki wykonywane w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych:
Pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batic, collage, techniki własne.
Format prac płaskich nie może przekraczać 50 X 70 cm.

Prace przestrzenne z zakresu rzeźby i płaskorzeźby (glina, masa solna i papierowa). Formy z recyklingu,
kolorowych papierów, tkanin. Prace przestrzenne minimalna szerokość i wysokość 20 cm.

V. TERMINY

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 11.02.2021r
na adres:
Centrum Kultury AGORA, 51-111 Wrocław, ul. Serbska 5a
Z dopiskiem: KONKURS „MOTYLA NOGA”
Szczegółowych informacji udziela :
Karolina Sikora, tel. 71/325 14 83 w. 109, karolina.sikora@ckagora.pl
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 Dzieci w wieku 6-7 lat
 Dzieci w wieku 8- 11 lat
 Dzieci w wieku 12- 15 lat
 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 lat
2. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) dostępną również na stronie internetowej
www.ckagora.pl
3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz wiek autora.
4. Autorem pracy może być tylko 1 osoba.
5. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.
6. Organizator Konkursu nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wszystkie prace przechodzą na
własność organizatora i nie będą odsyłane.
7. Organizator wyraża zgodę na odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych, po zakończeniu wystawy od
dnia 1.04.2021 do 8.04.2021, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich uszkodzenia lub
zniszczenia. Po wyżej podanym terminie odbiór prac nie będzie już możliwy.
8. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów wysyłki i przygotowania prac.
9.Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w
ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i
wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.
VII. KRYTERIA OCENY
1. Zgodność z tematem i założeniami kompozycji.
2. Dobór środków wyrazu plastycznego.
3. Oryginalność i sposób interpretacji.
4. Walory estetyczne.
VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. W skład jury wejdą wrocławscy artyści oraz przedstawiciel Organizatora Konkursu.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

3. Werdykt i protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Centrum Kultury AGORA do 22 lutego 2021r.
4. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów do 24 lutego 2021 r.
5. Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z nagrodzeniem laureatów i osób wyróżnionych, odbędzie się
5.03.2021r o godzinie 13.00 w galerii Centrum Kultury AGORA.
IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie wystąpienia
przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Równocześnie zobowiązuje się do powiadomienia o wszelkich
dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.ckagora.pl
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
3.Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOTYLA-NOGA”



IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



KATEGORIA WIEKOWA
Dzieci 6-7 lat / dzieci 8-11 lat / dzieci 12-15lat / dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 lat
*)odpowiednie zaznaczyć



DATA I MIEJSCE URODZENIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



NAZWA PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ INSTRUKTORA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACE LUB RODZICA/OPIEKUNA
(gdy praca jest wysyłana indywidualnie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDUJĄCEJ PRACĘ/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA
TEL. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
MAIL. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
*Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Motyla-Noga” i akceptuję jego warunki.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury AGORAsamorządową instytucję kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON:
000601277 (dalej: Centrum) oraz partnerów Centrum w celu uczestnictwa w konkursie „Motyla-Noga”.
……………………………………………………………………………………………
data i podpis

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury AGORA- samorządową instytucję kultury z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy
Wrocław pod numerem RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON: 000601277 (dalej: Centrum) moich danych
osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesłania oferty Centrum.
……………………………………………………………………………………………
data i podpis

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury AGORA- samorządową instytucję kultury z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy
Wrocław pod numerem RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON: 000601277 (dalej: Centrum) moich danych
osobowych w celu wysyłki newslettera Centrum, obejmującego informacje o działalności Centrum.
……………………………………………………………………………………………
data i podpis

Uwaga: jeśli zaznaczono "wyrażam zgodę" przy co najmniej jednej klauzuli powyżej, aby przetwarzanie było
dopuszczalne użytkownik musi również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną!

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej *oraz numer
telefonu, oferty Centrum Kultury AGORA- samorządowej instytucji kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Serbska 5A, 51-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem RIK
01/92, NIP: 8951044171, REGON: 000601277 (dalej: Centrum) a także na użycie do tego celu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących korzystając z
przekazanego numeru telefonu.
……………………………………………………………………………………………
data i podpis

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - KONKURSY

Centrum Kultury AGORA- samorządowa instytucja kultury z siedzibą we Wrocławiu, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław,
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod numerem RIK 01/92, NIP: 8951044171, REGON:
000601277 (dalej: „Centrum” lub „Administrator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :
Podstawa prawna przetwarzania:

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów) i zgodnie z treścią
RODO.
Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Cofnięcie zgody:

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienie Pani/Panu udziału w konkursie „MotylaNoga”, a także jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę w tym zakresie: prowadzenie przez Centrum marketingu usług
Centrum oraz realizacja wysyłki newslettera Centrum.
Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w opisanym wyżej celu. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane.
Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy Centrum, realizujący wspólnie z Centrum konkurs
„Motyla-Noga”.
Inspektor Ochrony Danych (IOD):

W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu email: iod@ckagora.pl
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

