XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„DARUJMY ŚWIATU POKÓJ”
Oświęcim 2020
pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim
REGULAMIN

Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” jest zaproszeniem skierowanym do
dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości,
w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny
prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu
dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia,
miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka – niezależnie od koloru jego skóry,
rasy czy wyznawanej religii.
Organizator:
- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu
Cele konkursu:
- propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka,
- prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej
hasłem programowym konkursu,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie twórczych rozwiązań,
- rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących
w otaczającym świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia.
Zasięg konkursu:
- międzynarodowy

UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE
Zasady uczestnictwa:

1. Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.
2. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
3. Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora
w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.
4. Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie,
z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.
5. Opis prac na odwrocie:
- imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac),
- wiek,

- adres e-mail, adres autora lub adres placówki w przypadku zgłaszania prac
przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.).
6. Termin i miejsce składania prac:
Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać w nieprzekraczalnym
terminie do 26.06.2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie
przesyłek dostarczonych drogą pocztową lub pocztą kurierską.
Prace przyjmowane będą w wersji elektronicznej do 31 lipca 2020 roku
(skan lub zdjęcie, jpg, minimum 1MB, plik podpisany imieniem i nazwiskiem), w tytule
maila proszę wpisać nazwę konkursu, w treści maila powinny się znaleźć dane autora: imię
i nazwisko, wiek, klasa, adres autora lub adres placówki przesyłającej prace oraz mail
kontaktowy: magda.prochowska@ock.org.pl
Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w czterech
kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat i zadecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową,
- przyznaniu nagród.
2. Komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii wiekowej nagrodę specjalną,
nagrody oraz wyróżnienia przez kwalifikację do wystawy.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Ogłoszenie wyników:
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej OCK:
www.ock.org.pl
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailem.
Uwagi:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw
autorskich.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu:
- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu przez Oświęcimskie Centrum Kultury dla celów statutowych,
- zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażają zgodę
na nieodpłatne utrwalenie wizerunku zgłaszanego uczestnika konkursu w formie
zdjęcia analogowego i cyfrowego / nagrania audio/ nagrania video,

a także użycie wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych
dokumentujących XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu
pokój" oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl prowadzonej przez
Oświęcimskie Centrum Kultury,
- oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw,
- oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani
o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, żądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Komisarz konkursu: Magdalena Prochowska
Oświęcimskie Centrum Kultury, tel. (33) 842 25 75, 842 44 61, 842 44 63,
e-mail: magda.prochowska@ock.org.pl
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy
ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych,
a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego
zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na
podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym
podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.

