KONKURS Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN
ŚW. JANA PAWŁA II
„UŚMIECHnięty Święty – mój prezent dla Jana Pawła II”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY:
-

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „UŚMIECH” z Mikołowa.

II. CELE KONKURSU:
-

Upamiętnienie 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II,
Przybliżenie sylwetki i oddanie hołdu św. Janowi Pawłowi II,
Przybliżenie wartości uniwersalnych zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
Rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do świadomego
uczestnictwa w życiu kulturalnym,
Kształtowanie wrażliwości na piękno, wykorzystanie własnej wyobraźni
i oryginalnych pomysłów.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
– uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych (do 20 roku życia), podopieczni świetlic
terapeutycznych, domów kultury, stowarzyszeń, ochronek, itp.
IV. GRUPA WIEKOWA UCZESTNIKÓW: (proszę podkreślić)
-

dziecięca I-III

- IV – VI

- VII – VIII

- młodzieżowa

V. TERMIN KONKURSU: TERMIN KONKURSU
Nadsyłanie prac – od 11.05.2020 r. do 10.06. 2020 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenie „Uśmiech” ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów;
Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce do 26.06.2020 r. Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia
konkursu zostaną bezpośrednio przekazane laureatom oraz zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora.
KATEGORIE:
A. PLASTYCZNA
1. Forma: laurka, pocztówka, znaczek, portret, itp.
2. Format: A5 lub A4.
3. Technika wykonania pracy ręczna: rysunek (ołówek, węgiel, kredki, mazaki, pastele itp.), malarstwo
(farby akwarelowe, plakatowe, akrylowe itp.).
4. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
5. Praca powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie.

6.

Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi oraz dostarczona do siedziby
Stowarzyszenia Uśmiech” Mikołów, ul. Wyzwolenia 5a, bądź wysłana na adres: Stowarzyszenie
„Uśmiech” ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów.

B. MUZYCZNA
1. Nagranie piosenki „Barka” do podkładu (słowa własne bądź tradycyjne).
Podkład: https://www.youtube.com/watch?v=7w_C1ScjuQg
2. Odesłanie nagrania w formacie Mp3 lub Mp4.
3. Kategorie:
I kategoria – soliści,
II kategoria – zespoły (wokalne, wokalno-instrum., max. 4 osób).
4. Prace (pliki z nagraniem wokalnym) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy
stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
C. FILMOWA
1. Forma: Filmik. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany
samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu,
iPhona, smartfona itp.
2. Filmiki można edytować w dostępnych programach do edycji wideo.
3. Wymagania techniczne: długość filmu 1- 3 min., film musi zawierać napisy początkowe i końcowe,
film musi być zapisany w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, VCD lub innym
umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
4. Prace (pliki video) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy
stowarzyszenie_usmiech@wp.pl

Załącznik
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO
DZIECKA W KONKURSIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział
......................................................................................................................................................
(należy wpisać imię i nazwisko dziecka) W KONKURSIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY
URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II organizowanym przez Stowarzyszenie „Uśmiech”.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich
w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia 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.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016
roku, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka w zakresie wizerunku przez
Stowarzyszenie „Uśmiech”, będące organizatorem W KONKURSIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY
URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II w celu utrwalenia oraz zrelacjonowania przebiegu ww.
wydarzenia poprzez publikację zdjęć, nagrań w portalach społecznościowych.

…………………….
Data i miejscowość

………………………
Podpis (pełne imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Uśmiech” ,
ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów;
2. Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię, nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
2. Telefon i adres e-mail kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………
3. Wiek i klasa uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa placówki zgłaszającej:
…………………………………………………………………………………………………
5. Adres i placówki zgłaszającej:
…………………………………………………………………………………………………
6. Kategoria (właściwe podkreślić):
PLASTYCZNA
MUZYCZNA
FILMOWA
7. Imię, nazwisko opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………

……………………………
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego
uczestnika

