Konkurs
wykonanie pracy plastycznej
„ZAINSPIRUJ SIĘ STANISŁAWEM MONIUSZKĄ”
REGULAMIN KONKURSU
I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem konkursu jest Milanowskie Centrum Kultury.

2.

Celem konkursu jest:

- zaznajomienie uczniów klas I – IV oraz V-VIII szkoły podstawowej z osobą Stanisława Moniuszki;
- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat osoby i twórczości Stanisława Moniuszki;
- zapoznanie z utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu i podtrzymywaniu
polskości w czasach zaborów;
- zachęcenie do pracy z użyciem różnych form plastycznych;
- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w dziedzinie plastyki;
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej;
- popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Milanówek.
3.

Informacje ogólne:

Konkurs plastyczny „Inspiracje utworami Stanisława Moniuszki” jest skierowany dla uczniów
milanowskich szkół podstawowych z klas I – IV oraz V-VIII. Uczniowie dowolną techniką plastyczną
wykonują pracę plastyczną związany z osobą i twórczością Stanisława Moniuszki. Praca plastyczna
opiera się na wrażeniu, jakie wywarło na dzieciach zapoznanie się z jednym z utworów Stanisława
Moniuszki.
II.

Warunki konkursu

1.

Udział w konkursie mogą brać dzieci ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy
Milanówek.

2.

Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

a)

uczniowie szkół podstawowych- klasy I-IV,

b)

uczniowie szkół podstawowych – klasy V-VIII

3.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną wykonaną różnymi
technikami.

4.

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:

•

/imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły, nazwa konkursu.

5.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczamy do sekretariatu Milanowskiego
Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, Milanówek do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

6.

W dn. 5 maja 2019 o godz. 12.30, w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miasta przy ul.
Spacerowej 4, odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród.

III.

Ocena i nagrody
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego
celu.

1.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

•

ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

•

opracowanie tematu, kreatywność;

•

wkład pracy;

•

estetyka pracy;

•

walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

2.

Komisja Konkursowa oceni prace w dwóch ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich
zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych i najciekawszych prac.

3.

Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na
stronie internetowej Milanowskiego Centrum Kultury.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Milanowskim Centrum Kultury pod numerem
telefonu 22 758 32 34 lub mailowo: sekretariat@mckmilanowek.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Inspiracje utworami Stanisława Moniuszki”
ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
1. IMIĘ:
2. NAZWISKO:
3. SZKOŁA:
4. KLASA:
5. ROK URODZENIA:
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:
6. IMIĘ I NAZWISKO:
7. NUMER TELEFONU:
8. E-MAIL:
………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu
Załącznik nr 2
ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie 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 takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą w
Milanówku, ul. Kościelna, 05822 Milanówek, danych osobowych
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………………..... – Uczestnika Konkursu
(imię i nazwisko Uczestnika)

oraz moich, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji Konkursu
plastycznego „Inspiracje utworami Stanisława Moniuszki”, wyłonienia Laureatów i innych osób
nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu i nagrodzonych Prac
konkursowych. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i
mojego oraz danych osobowych Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o
Konkursie.

