Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Klub Kultury ”Chełm”
Zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału
w Małopolskim Konkursie Plastycznym

„WIELKIE i małe MARZENIA
– w czasie zalecanej izolacji społecznej #zostańwdomu”
Spójrzmy na czas przymusowej izolacji społecznej z pozytywnej strony – spędzamy ten czas
z najważniejszymi dla nas osobami, z naszymi bliskimi. Możemy razem wykonywać codzienne, domowe
obowiązki, możemy razem się śmiać, możemy razem się bawić, możemy również razem marzyć!
Marzyć o podróżach w najodleglejsze zakątki świata, o niesamowicie trudnych
i niebezpiecznych wyprawach górskich, o dalekich podróżach morskich na ogromnym statku pełnym bananów
albo równie dalekich podróżach na tratwie poskładanej z butelek po wodzie mineralnej.
Możemy marzyć o kosmicznych wyprawach do odległych galaktyk, ale obecnie możemy równie
silnie marzyć o przytuleniu naszej kochanej babci, której dawno nie widzieliśmy, a za którą tęsknimy.
O spacerze po znanym i już wielokrotnie wydeptywanym, naszym ulubionym szklaku górskim.
O wspólnej zabawnie z naszymi koleżankami i kolegami w miejskim parku lub o wyjściu do kina. Takie małe
marzenia – tęsknoty … .
Wszystkie warte utrwalenia na papierze!
Zastanówcie się co Wam w duszy gra, o czym chcielibyście nam i światu powiedzieć poprzez
obraz – pracę plastyczną. I możecie to zrobić: wyrysować ołówkiem, wydrapać patykiem, wymalować farbami,
wykleić gazetami lub wyrysować, wydrapać, wykleić i wymalować w jednym pomyśle! Możliwości użycia kartki
są jak świat długi i szeroki – nieograniczone. Tym bardziej świat marzeń w naszej wyobraźni.
Zapraszamy do indywidualnego zinterpretowania tematu i wykonania go w ulubionej technice, bądź
popróbowania swoich możliwości w zupełnie nowej do tej pory nieznanej!
Celem konkursu jest:
• Przedstawienie własnych marzeń w czasach izolacji społecznej
• Pobudzenie twórczej wyobraźni i pracy dziecka
• Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego
• Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież wieku od 4 do 16 lat – uczniowie szkól podstawowych
i średnich, przedszkoli, uczestnicy zajęć w klubach kultury i osoby indywidualne.
2. Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych:
•przedszkolna, • 6 – 7 lat, •8 – 10 lat, •11 -13 lat, • 14-16 lat,
osoby niepełnosprawne w jednej kategorii wiekowej
3. Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa, techniki mieszane. Prace na
formacie max. A3.
4. Na konkurs można zgłaszać prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą oceniane prace
zbiorowe.
5. Zgłoszenie pracy na konkurs:
Warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs jest wyrażenie przez rodziców, prawnych opiekunów
lub instruktorów zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie online formularza zapisów: chelm.dworek.eu/zapisy oraz umieszczenie na odwrocie pracy metryczkę

zwierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika, nazwę instytucji dane kontaktowe
(telefon, adres mailowy) oraz imię i nazwisko instruktora, wzór do pobrania na stronie
chelm.dworek.eu/konkursy
6. Jedna instytucja może nadesłać maksymalnie 10 prac.
7. Prace należy dostarczyć osobiście od 1 do 20.06.2020r. do Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2 Kraków, na portiernię w głównym budynku, z opisem konkurs „Wielkie marzenia”
lub pocztą do Klubu Kultury Chełm: ul. Chełmska 16, 30-238 Kraków.
8. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O
dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem
lub telefonicznie.
10. Nie będą uwzględniane prace zbiorowe, prace w formie pudełek, kasetek itp. prace z bibuły,
różnego rodzaju ziaren, liści itp. oraz większe niż format A3 a także prace nieczytelnie opisane.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 12 / 425-24-93 , 533 356 006.
12. Klub nie odsyła prac, które nadeszły na konkurs.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Klub Kultury „Chełm” filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 30-238
Kraków, ul. Chełmska 16. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do
Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź
usunięcia.
Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu sprawuje
Organizator.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, który w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
III. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny;
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w
pkt. I Regulaminu.
Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury „Chełm” wizerunku
uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród oraz jego pracy nadesłanej na konkurs w celach
dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej
Klubu, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
IV. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym
brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu 05.05.2020
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej chelm.dworek.eu

