Regulamin

XXIV Edycji Ekologicznego konkursu plastycznego
„Co w Puszczy piszczy?”
w 60. rocznicę utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego
pt. „KRAJOBRAZ ZACHOWANY”

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Kampinoskiego Parku
Narodowego zapraszają uczniów Waszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym.
§1
Organizator Konkursu:
1.Nowodworski Ośrodek Kultury
2.Ośrodek Dydaktyczno –Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
§2
Adresaci Konkursu:
1. Uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego,
jego otuliny oraz w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (w dwóch kategoriach):
- kategoria: dzieci młodsze - klasy I – IV
- kategoria: dzieci starsze - klasy V – VIII
§3
Cele Konkursu:
1. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody naszego regionu.
2. Rozszerzenie wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym.
3. Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie zadrzewień dla człowieka i przyrody.
4. Prezentacja na szerszym forum prac dzieci uzdolnionych.
5. Wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy uczestnikami konkursu.
6. Integracja dzieci i młodzieży.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
05-085 Kampinos
tel. (22) 725 01 23
e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl

Nowodworski Ośrodek Kultury
05-100Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
tel.(22) 732 08 76
e-mail: nok@nowydwormaz.pl

§4
Zakres tematyczny Konkursu:
Temat konkursu: „KRAJOBRAZ ZACHOWANY”
Tematem prac konkursowych jest ocalona, dzięki 60-letniej działalności Kampinoskiego Parku
Narodowego, różnorodność krajobrazu.
§5
Założenia organizacyjne:
Konkurs składa się z II etapów:


Szkolnego - termin realizacji do dnia 27 marca 2019 roku.

Etap szkolny organizowany jest przez same Szkoły. Zakończenie tego etapu powinno
zaowocować zorganizowaniem wystawy wszystkich prac i wybraniem 5 najlepszych z każdej
kategorii wiekowej, które należy przesłać na Konkurs Regionalny.
 Regionalnego – ostateczny termin dostarczenia prac do dnia 1 kwietnia 2019 r. do

Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki):


prace powinny być zabezpieczone przed możliwością zniszczenia bądź uszkodzenia w trakcie
transportu;



nadesłane prace stają się własnością Nowodworskiego Ośrodka Kultury i mogą być
wykorzystane w celach promocyjnych: w materiałach, publikacjach oraz na stronach
internetowych Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Kampinoskiego Parku Narodowego bez
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody autora;



pakiety zawierające powyżej 5prac (z każdej kategorii wiekowej) nie będą dopuszczone do
oceny;



prace niespełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.
§6
Kryteria oceny:

1. Kompozycja
2. Perspektywa
3. Technika
4. Zgodność z tematem konkursu

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
05-085 Kampinos
tel. (22) 725 01 23
e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl

Nowodworski Ośrodek Kultury
05-100Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
tel.(22) 732 08 76
e-mail: nok@nowydwormaz.pl

§7
Komisja Konkursowa:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. W skład Komisji wchodzić będą:


artyści plastycy,



przedstawiciel Nowodworskiego Ośrodka Kultury,



przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego,
§8
Wymogi formalne:

1. Praca ma być wykonana tylko w technikach:
 malarskich (pastele olejne, farby wodne – akwarele, plakatówka),
 rysunkowych (ołówek, kredka, piórko, węgiel rysunkowy – utrwalony fiksatywą lub lakierem

do włosów),
 graficznych.

2. Nie wolno stosować technik łączonych, fotomontażu, collage, wyklejanek itp.
3. Prace wyłącznie formatu A-3 (297x420mm), oprawione na sztywnym kartonie o wymiarach
zewnętrznych 60x40cm.
4.W prawym dolnym rogu wizytówka z opisem pracy (biały kartka o wym.10x5 cm z czarnymi
literami - napis komputerowy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły).
5. Z tyłu pracy należy zamieścić metryczkę. (Metryczka- zał. nr 4)
6. Praca musi być wykonana przez dziecko samodzielnie i nie może być kopią innej pracy.
7. Na konkurs regionalny szkoła może przesłać do 5 prac z każdej kategorii wiekowej.
8. Przesyłane prace powinny być wyłonione w szkolnym etapie konkursu.
9. Wszystkie prace powinny być zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej.
§9
Rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi
podczas Finału Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Co w Puszczy piszczy?” w dniu 26 kwietnia
2019 roku.
2. Laureaci poprzez Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
05-085 Kampinos
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e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl

Nowodworski Ośrodek Kultury
05-100Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
tel.(22) 732 08 76
e-mail: nok@nowydwormaz.pl

§ 10
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody:
- rzeczowe dla laureatów w każdej kategorii wiekowej - za zajęcie I, II oraz III miejsca,
- po dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
§ 11
Postanowienia końcowe:
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3. Wszystkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4.W przypadku wątpliwości dotyczących wymogów związanych z wykonaniem i dostarczeniem prac
prosimy o kontakt z Pauliną Łucarz e-mail: paulina.lucarz@nok.nowydwormaz.pl, tel: (22) 732 08 76
(wew.31).
5. Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami
(Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1, Klauzula informacyjna zał. nr 2, Zgody rodzica/opiekuna
prawnego zał. nr 3).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego Co w Puszczy Piszczy? 2019
pt. „Krajobraz zachowany”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię:

Nazwisko:

Klasa:

Wiek:

Nazwa i adres placówki:

Telefon kontaktowy do placówki:

Imię i nazwisko nauczyciela:



Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
 W przypadku braku zgody rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
na publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz zajętego w Konkursie
miejsca, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w
Konkursie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w
celu udziału mojego dziecka w Konkursie Plastycznym Co w Puszczy Piszczy?
pt. „Krajobraz zachowany”.
1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika poprzez dostarczenie formularza
zgłoszeniowego na konkurs wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz
akceptuje w całości warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego Co w Puszczy
Piszczy? pt. „Krajobraz zachowany”.
2. Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion,
nazwisk, i informacji o miejscu zajętym przez laureatów konkursu oraz zdjęć
laureatów konkursu na stronach internetowych, fanpage’u, w lokalnych i
regionalnych mediach, po uzyskaniu odpowiednich zgód od rodziców/opiekunów
prawnych uczestników Konkursu. Załącznik nr 3.
4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego.

………………………………….…………………
Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
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tel. (22) 725 01 23
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Plastycznego Co w Puszczy Piszczy? 2019
pt. „Krajobraz zachowany”
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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

(4.5.2016 L 119/38

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Kultury,
ul. I. Paderewskiego 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2) Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu 22 732 08 76
3)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@nok.nowydwormaz.pl

4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu uczestniczenia w konkursie plastycznym Co w Puszczy
Piszczy? 2019 pt. „Krajobraz zachowany” w Nowodworskim Ośrodku Kultury.

5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki dane osobowe
Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NOK przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest NOK.

6) Dane Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie wydanej zgody i będą przetwarzane do
momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres
przechowywania danych Pani/Pana dziecka określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna
stosowana w jednostce.

7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych
przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną

…………………………………………………….……..
Data i Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
05-085 Kampinos
tel. (22) 725 01 23
e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl

Nowodworski Ośrodek Kultury
05-100Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
tel.(22) 732 08 76
e-mail: nok@nowydwormaz.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego Co w Puszczy Piszczy? 2019
pt. „Krajobraz zachowany”

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych
w postaci imienia i nazwiska uczestnika Konkursu oraz informacji o zajętym miejscu
w Konkursie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości m. in. na stronach www
i fanpage’ach Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Kampinoskiego Parku Narodowego,
w lokalnych i regionalnych mediach.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że brak zgody będzie równoznaczny
z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

………………………………………………….

Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku Uczestnika
Konkursu w postaci zdjęć i materiałów filmowych m. in. na stronach www i fanpage’ach
Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Kampinoskiego Parku Narodowego, w lokalnych
i regionalnych mediach.
Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

…………….…………………………………….

Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

*) - niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 4
METRYCZKA (do przyklejenia z tyłu pracy)

Imię:

Nazwisko:

Klasa:

Wiek:

Nazwa i adres placówki:

Telefon kontaktowy do placówki:
Imię i nazwisko nauczyciela:

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy
05-085 Kampinos
tel. (22) 725 01 23
e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl
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e-mail: nok@nowydwormaz.pl

