Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”
przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnika
pod patronatem
„Vitroflora” k.Bydgoszczy

zaprasza do udziału
w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty”

pt. „Kwiaty późnego lata i jesieni”
Celem konkursu jest przybliżenie i ukazanie kwiatów kwitnących
pod koniec lata i jesienią w polskich ogrodach i parkach.
Różnorodne kwiaty towarzyszą nam dziś przez cały rok. Dzięki wspaniale zaopatrzonym kwiaciarniom,
często zatracamy wiedzę o tym jakie kwiaty kwitną w poszczególnych porach roku w naszym kraju. Dzieci
i młodzież, które wychowują się w mieście rzadko mają okazję obserwować rośliny, które od wiosny do
późnej jesieni zdobią nasze ogrody i parki. Dlatego też proponujemy, aby bliżej przyjrzeć się tym właśnie
cudom natury, które ubogacają kolorami rzeczywistość.
Zapoznajcie się z konkretnymi kwiatami i pokażcie je na swoich pracach. Mogą być w swoim naturalnym
środowisku, mogą w wazonie zdobić nasze mieszkania. Pamiętajcie tylko, aby były rozpoznawalne i
uwzględnijcie to w tytule pracy.
Celem jest także rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej młodych twórców.
Technika : dowolna- płaska ( malarstwo, grafika, kolaż) z wyjątkiem prac przestrzennych!
Format prac: min. 21x30 cm max. 50x70 cm
Prace nie mogą być oprawiane ani rolowane.
Komisja dokona oceny w kategoriach wiekowych:
5 – 7 lat
8-10 lat
11- 13 lat
14-16 lat
17-20 lat
Termin składania prac : 5 listopada 2021 r.
Prace powinny być opisane czytelnie na odwrocie (KARTA ZGŁOSZENIA)
NADESŁANE PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PUBLIKOWANIA
I REPRODUKOWANIA PRAC KONKURSOWYCH BEZ WYPŁACANIA HONORARIÓW AUTORSKICH.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2021 r.
Wyniki ukażą się na stronie internetowej placówki.
Prace prosimy przesyłać na adres:
Zespół Edukacyjno Artystyczny Przygoda w Rybniku
Ul. Świerklańska 42 A
44-200 Rybnik
Tel. 32 42 26376
e-mail: oppprzygoda@interia.pl

Załącznik
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w
Rybniku, z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42a, 44-200 Rybnik i Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Ludowej „Przygoda” danych osobowych mojego dziecka zawartych w Karcie Zgłoszenia XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty”, tj. imienia i nazwiska autora pracy, wiek autora
pracy, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy oraz publikację
pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej ZEA Przygoda w Rybniku oraz
upublicznianie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjnych i sprawozdawczych organizatora
konkursu. Jestem świadom, że dane mojego dziecka, w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób.
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.

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

……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………………
podpis rodzica
……………………………………………………………………………………………………………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA
XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „Kwiaty późnego lata i jesieni”
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek autora pracy (według rocznika)
Tytuł pracy (z nazwą
przedstawionych kwiatów)
imię i nazwisko opiekuna
artystycznego
e-mail kontaktowy
telefon kontaktowy
nazwa instytucji
/placówki/szkoły/przedszkola/

