Regulamin
Miejskiego Konkursu Plastycznego
pn. „Mój wymarzony Białystok 2030 roku”
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w miejskim konkursie plastycznym
pn. „Mój wymarzony Białystok 2030 roku”.
Młodzi białostoczanie!
Opowiedzcie, jak wyobrażacie sobie miasto w przyszłości. Stwórzcie prace plastyczne,
które będą Waszym artystycznym spojrzeniem na naszą „małą ojczyznę”.
Wyobraźmy sobie Białystok za dziesięć lat …..

I. Organizator
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
II. Cele konkursu
1. Promocja miasta.
2. Rozbudzenie zainteresowań miastem Białystok - jego architekturą, urbanistyką,
ochroną środowiska itp.
3. Kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca - swojej „małej ojczyzny”
4. Włączenie się w kulturalne i społeczne życie miasta.
5. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
6. Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.
III. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat reprezentujące białostockie szkoły podstawowe oraz
zgłaszane indywidualnie (przez rodziców, opiekunów prawnych itp.).
Górna granica wieku uczestnika konkursu (15 lat) nie dotyczy uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Wykonanie przez uczestnika jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice:
a) malarstwo na papierze, rysunek, collage;
b) grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina.
Maksymalny rozmiar/format prac płaskich – 70x100 cm. Wymiary prac przestrzennych –
dowolne. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.

2. Dostarczenie prac (osobiście lub pocztą) do 21 grudnia 2020 r., (każda praca powinna
zawierać na odwrocie trwale umocowaną metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami –
wzór w załączeniu) do
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
ul. Warszawska 79a 15-201
z dopiskiem „Mój wymarzony Białystok 2030 roku”
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
V. Zasady oceniania:
1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
a) 10-12 lat;
b) 13-15 lat.
Informacja o wynikach konkursu (zawierająca: imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię
i nazwisko opiekuna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.strategia2030.bialystok.pl
oraz www.mdk.bialystok.pl i przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
2. Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora konkursu.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Kryteria oceny:
a) kreatywność i oryginalność w podejściu do tematu;
b) samodzielność wykonania pracy;
c) walory artystyczne pracy.
5. Prace niespełniające warunków regulaminu oraz przesłane po terminie zakończenia
konkursu nie będą oceniane.
VI. Nagrody:
1. Jury ma prawo do przyznania nagrody GRAND PRIX.
2. Laureaci konkursów (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
VII. Termin podsumowania konkursu:
O terminie uroczystego podsumowania, formie prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie prac oraz sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi uczestników
drogą

mailową.

Informacja

ta

zostanie

zamieszczona

na

stronie:

www.strategia2030.bialystok.pl oraz www.mdk.bialystok.pl.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Prace przesłane po terminie i niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem
praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania przez Organizatora, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).
4. Pozostałe prace nie będą odsyłane. Możliwy odbiór (wyłącznie osobisty) do 12 lutego
2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury. Po tym czasie prace zostaną zniszczone.
5. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane w ciągu 30 dni od podsumowania konkursu
przechodzą na własność placówki (istnieje możliwość przesłania nagród na koszt
odbiorcy).
6. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela, rodzica
lub opiekuna prawnego).
7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną
dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie (w tym: zgodę opiekunów
prawnych na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka)
oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną
zamieszczoną na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i nie zgłasza zastrzeżeń.
8. Złożenie pracy jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą
na

publikację

danych

osobowych

autora

i

opiekuna

oraz

ich

wizerunków

w materiałach dotyczących konkursu - w tym na stronach internetowych Organizatora
oraz w środkach masowego przekazu.
9. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.
10. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia
konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane
w materiałach dotyczących konkursu. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania danych
w przypadku, o którym mowa w punkcie 3. postanowień końcowych.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Sytuacje nieobjęte
niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
12. Regulamin, wzór metryczek oraz dodatkowe informacje znaleźć można na stronie:
www.strategia2030.bialystok.pl oraz www.mdk.bialystok.pl.
13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona
na stronie www.mdk.bialystok.pl.
14. Wszelkich

informacji

na

temat

konkursu

udzielają:

Zuzanna

Butkiewicz

(z.butkiewicz@mdk.bialystok.pl) i Katarzyna Bukowska (k.bukowska@mdk.bialystok.pl),
tel. 85 732 79 49, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

METRYCZKA – zgłoszenia z placówek
Nazwa konkursu:
„Mój wymarzony Białystok 2030 roku”
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………………………
Wiek autora: …………………………………………
Nazwa, adres i telefon placówki zgłaszającej pracę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko opiekuna lub instruktora, pod kierunkiem którego została wykonana praca:
…………………………………………………………………………………………………….................................................
..........................................................................................................................................................
Adres e-mail do korespondencji /obowiązkowo/
……………………………………………………………………………………………………………
METRYCZKĘ NALEŻY TRWALE PRZYMOCOWAĆ NA ODWROCIE PRACY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METRYCZKA - zgłoszenie indywidualne
Nazwa konkursu: „Mój wymarzony Białystok 2030 roku”
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………………………
Wiek autora: …………………………………………
Miejsce zamieszkania (miejscowość) …………………………………………
Imię, nazwisko i telefon opiekuna prawnego autora pracy (w przypadku osób niepełnoletnich)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail do korespondencji /obowiązkowo/
…………………………………………………………………………………………………………
METRYCZKĘ NALEŻY TRWALE PRZYMOCOWAĆ NA ODWROCIE PRACY

