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REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży

ZAMKI, PAŁACE, DWORY
§1
Postanowienia ogólne:
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Zamki. Pałace. Dwory”, zwanego dalej Konkursem jest Muzeum-Zamek w
Łańcucie, zwany dalej Organizatorem.
Konkurs ma charakter cykliczny i organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku.
§2
Cele i temat konkursu:
Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o zabytkach województwa podkarpackiego zamkach, pałacach
i dworach.
Celem konkursu jest też popularyzowanie wiedzy o historii Zamku, jego znaczeniu dla historii regionu
i kraju, upowszechnianie wiedzy o historii Łańcuta, inspirowanie, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej
dzieci i młodzieży w odniesieniu do tematu konkursu oraz doroczna prezentacja młodych talentów w Podkarpackim
Centrum Dziedzictwa MANEŻ.
§3
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, ocenianych w 4 grupach wiekowych: 5-8, 9-11,
12-15, 16-19 (w wypadku osób z niepełnosprawnościami do 25 roku życia).
Uczestnicy mogą wykonać prace plastyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć w instytucjach
i ośrodkach kultury. Konkurs nie jest skierowany do uczniów szkół plastycznych.
§4
Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną, czytelnie nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną
samodzielnie.
Praca może przedstawiać zamki, pałace i dwory, wnętrza lub najcenniejsze dzieła sztuki z nimi związane, istniejące na
terenie województwa podkarpackiego, jak również obiekty współcześnie już nieistniejące, ale znane z zapisów
historycznych, utrwalone w legendach i przekazie ustnym. Opis pracy powinien zawierać dodatkowe, krótkie
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informacje dotyczące obiektów takie jak miejsce położenia, czas powstania, właściciele, zarys legendy/przekazu
ustnego.
W konkursie oceniane będą prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
Technika wykonania prac jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, collage, inne/z
wyłączeniem plasteliny i malarstwa na szkle/. Format nie mniejszy niż A4 maksimum A3.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Na odwrocie pracy należy trwale umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia /załącznik do regulaminu/. Prac nie należy
podklejać ani oprawiać.
Z chwilą nadesłania praca plastyczna przechodzi na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego ich wykorzystywania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikacji w
Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, itp.).
Prace nie podlegają zwrotowi, dotyczy to zarówno prac nagrodzonych, nienagrodzonych, prac zdyskwalifikowanych
czy wysłanych po terminie.
§5
Termin
Prace z dopiskiem „Konkurs
do 31 maja 2019 roku na adres:

plastyczny

2019”

należy

dostarczyć

w

nieprzekraczalnym

terminie

Muzeum-Zamek w Łańcucie
Dział Edukacji Muzealnej
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
§6
Zasady przyznawania nagród:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac.
Organizator określi termin i miejsce obrad Komisji, jednak nastąpi to nie później niż 5 czerwca 2019 roku.
Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac w każdej z czterech grup wiekowych oraz równorzędnych wyróżnień.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum- Zamku w Łańcucie. Informacja o dokładnym terminie
i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej i blogu
Organizatora.
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Zwycięskie
prace
oraz zaprezentowane
od czerwca 2019 r.

na

zostaną
opublikowane
wystawie pokonkursowej

na
stronach
w Podkarpackim

internetowych
Organizatora
Centrum Dziedzictwa MANEŻ

§7
Uwagi Organizatora
Koszt dostarczenia prac pokrywa uczestnik.
Za podanie prawidłowych danych uczestnika konkursu ponosi odpowiedzialność szkoła/ instytucja zgłaszająca pracę
na konkurs.
Prace nieprawidłowo opisane, oprawione lub zwinięte w rulon nie będą brane pod uwagę.
Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik. Nagrody nie będą wysyłane.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzealnej tel. 17 225 20 08 w.139; 129;
e-mail: edukacja@zamek-lancut.pl
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Załącznik Nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - RODO, informuje
się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum-Zamek w Łańcucie (Muzeum), 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1,
37-100 Łańcut tel. (17) 225 20 08, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail: iod@zamek-lancut.pl
3. Pani/Pana/dziecka nad którym sprawowana jest opieka/ dane osobowe będą odpowiednio przetwarzane na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda ) w celu:
- organizacji i udziału w Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży ZAMKI, PAŁACE, DWORY (kategorie
danych wskazane w Karcie Zgłoszenia -Załączniku Nr2);
- promocji i upubliczniania informacji o Konkursie oraz działalności Muzeum (wizerunek, kategorie danych wskazane
w Karcie Zgłoszenia -Załączniku Nr2 z wyłączeniem Państwa danych kontaktowych).
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić
dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów
przetwarzania. W przypadku danych upublicznionych odbiorcami danych mogą być wszyscy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia
realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy
prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,
to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe nie będą nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora w tym profilowaniu,.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo
do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
(jeżeli przesłanką przetwarzania jest zgoda), prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości udziału w
Konkursie.
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Załącznik Nr2

ZAMKI, PAŁACE, DWORY
2019
Karta zgłoszenia /proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami/
Imię i nazwisko autor pracy
wiek, klasa
Tytuł pracy/
opis obiektu
Nazwa i adres szkoły
/instytucji
Imię i nazwisko opiekuna
plastycznego
Kontakt
e-mail………………………………………..
telefon…………….……………………
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu i wyrażam --------nie wyrażam* zgodę(y) na udział
mojego dziecka/podopiecznego:
……………………………………………………….............................................................................
/imię i nazwisko dziecka osoby pozostającej pod opieką/
w konkursie plastycznym „ZAMKI, PAŁACE, DWORY”

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO
i wyrażam --------nie wyrażam* zgodę(y)
na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka (podopiecznego)

……………………………………………………………………….
/miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica – Opiekuna prawnego/
*

niewłaściwe skreślić
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