REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO „700 lat lokacji Miasta Sierpc”

1.
2.

3.
4.

§1
Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta Sierpc” jest: Fundacja
„Sierpc 2050”.
Projekt realizowany będzie przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
Miejską Biblioteką Publiczną w Sierpcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz
z Gminą Miasto Sierpc, która wspiera działania projektowe w zakresie finansowym.
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
Osoba wyznaczona do kontaktu z ramienia fundacji:
Wojciech Adam Witkowski
Tel. 603 709 086
e-mail: witkowski.w@op.pl
§2
Zasięg konkursu:
Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu województwa
mazowieckiego.

§3
Cel konkursu:
Umożliwienie młodzieży szkół średnich zaprezentowania ich talentu artystycznego.
Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej uczestników konkursu. Laureaci
konkursu będą doskonalili swój warsztat plastyczny w trakcie plastycznych warsztatów
plenerowych.

1.

2.
3.
4.

§4
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Dostarczenie wykonanej przez uczestnika pracy konkursowej na temat „700 lat
lokacji Miasta Sierpc” w wyznaczonym terminie.
b) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę plastyczną.
c) Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach.
Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
Zgłaszając prace Uczestnik potwierdza, iż są one jego własnością i zezwala się na ich
publikację.
Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:
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a) imię i nazwisko autora pracy,
b) wiek autora,
c) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy autor pracy jest
niepełnoletni,
d) nazwa i adres szkoły średniej, do której uczęszcza autor pracy,
e) klasa, do której uczęszcza autor pracy,
f) adres i miejsce zamieszkania autora,
g) nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail,
h) wskazanie szczególnych potrzeb w zakresie dostępności - dotyczy osób z
niepełnosprawnością.
5. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionych i podpisanych
dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu (zał. nr 1, 2 i 3), w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godziny 15.00.
§5
Forma pracy:
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji
tematu Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta Sierpc”.
2. Technika prac – praca plastyczna powinna być wykonana na podłożu papierowym w
formacie A3, techniką malarską lub rysunkową (bez grafiki komputerowej).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z
postanowieniami regulaminu lub naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

§6
Termin nadsyłania prac, zasady przyznawania nagród:
Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dn. 15 czerwca 2022r.
do godziny 15.00.
Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu, ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc woj.
mazowieckie z dopiskiem: Konkurs plastyczny „700 lat lokacji Miasta Sierpc”.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.
Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (Jury), składającą się z
profesjonalnych plastyków, którzy wyłonią 20 laureatów konkursu.
Zostanie stworzona również lista rezerwowa uczestników konkursu. W przypadku
rezygnacji któregoś z laureatów z udziału w plastycznych warsztatach plenerowych,
zostanie zaproszony do udziału w warsztatach kolejny uczestnik konkursu z listy
rezerwowej.
Laureaci o przyznaniu nagrody (możliwość udziału w plastycznych warsztatach
plenerowych) zostaną powiadomieni telefonicznie, zgodnie z danymi zamieszczonymi
w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.
Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
a) zgodność z wymogami regulaminu,
b) walory artystyczne pracy, oryginalność,
c) zgodność z tematem konkursu.
Jury powołane przez organizatora przyzna 20 nagród. Nagrodą w konkursie będzie
możliwość wzięcia udziału w 6-dniowych plastycznych warsztatach plenerowych,
zorganizowanych w lipcu br.
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9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
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2.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

Wręczenie materiałów plastycznych, które zostaną wykorzystane w trakcie
plastycznych warsztatów plenerowych, odbędzie się w trakcie trwania warsztatów.
Ogłoszenie wyników i wyłonienie laureatów nastąpi do 24 czerwca 2022r.
Nagrodzone w konkursie prace, będą prezentowane miedzy innymi na wystawach w
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu i na terenie Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu.
Nagrodzone prace w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
Organizator Konkursu nie odsyła prac nienagrodzonych. Prace te, należy odebrać
indywidualnie w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, ul. Płocka 30,
09-200 Sierpc woj. mazowieckie.
W przypadku nieodebrania prac plastycznych w wyznaczonym terminie: tj. do dnia
29 lipca 2022r. przechodzą na własność organizatorów konkursu.
Organizator zastrzega sobie również możliwość prezentacji nagrodzonych prac na
portalach społecznościowych oraz zamieszczanych informacjach w mediach
lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz TV.
§7
Plastyczne warsztaty plenerowe dla laureatów konkursu:
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Celem przedsięwzięcia będzie upowszechnienie kultury plastycznej oraz rozwinięcia
poczucia piękna przyrody i krajobrazu, wśród uczestników warsztatów. Uczestnicy
warsztatów będą doskonalili warsztat plastyczny.
Rozpoczęcie warsztatów przewidziano na dzień 18 lipca 2022r (poniedziałek),
zakończenie warsztatów przewidziano na dzień 23 lipca 2022r. (sobota).
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu w przypadku braku możliwości
realizacji warsztatów w tym terminie, w wyniku zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających jego organizację.
Przewidywana liczba uczestników warsztatów - 20 uczniów ze szkół średnich
województwa mazowieckiego, wyłonionych w trakcie konkursu plastycznego.
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów plastycznych, potrzebnych do
tworzenia prac w plenerze (tablice malarskie, komplety farb akrylowych, pędzle,
palety, naczynia na wodę, media malarskie, torby na akcesoria malarskie itp).
Zakupione zostaną również podobrazia, do wykorzystania przez uczestników
warsztatów.
Do dyspozycji uczestników będzie również 20 sztalug plenerowych.
Nadzór nad merytoryczną częścią zadania, będzie miało dwóch instruktorów plastyki
– rekrutowanych z absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, czynnych instruktorów
plastyki oraz nauczycieli plastyki. Instruktorzy są profesjonalnymi artystami i
posiadają duży dorobek artystyczny i umiejętności praktyczne malowania w plenerze.
Ponadto, nadzór nad prawidłowym przebiegiem warsztatów, zapewni dwoje
opiekunów warsztatowych – rekrutowanych z nauczycieli i muzealników.
W trakcie plastycznych warsztatach plenerowych, młodzi artyści będą malować
architekturę Miasta Sierpca oraz pejzaże z terenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu. Powstaną prace ukazujące piękno mazowieckiego krajobrazu oraz zabytki
Mazowsza.
W przypadku niepogody, warsztaty plastyczne w danym dniu będą przeprowadzone w
obiektach: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Sierpcu lub w obiekcie na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Szczegółowy program warsztatów zostanie przedstawiony uczestnikom na pierwszym
spotkaniu warsztatowym.
Zbiórka uczestników odbywać się będzie o 900 rano. Każdego dnia, zajęcia będą trwać
łącznie 6 godzin zegarowych.
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15. Dzień warsztatów zaczynał się będzie wykładem teoretycznym, przeprowadzonym
przez jednego z instruktorów.
16. Następnie uczestnicy wraz z instruktorami udadzą się do miejsc malowania na terenie
Miasta Sierpca lub na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej.
17. W trakcie malowania uczestnikom będzie zapewniony jeden posiłek oraz napoje.
Posiłki rozwożone będą w miejsca, w których będą tworzyć młodzi artyści.
18. Uczestnicy warsztatów będą musieli zapewnić sobie noclegi we własnym zakresie.
19. Dojazd uczestników warsztatów na zajęcia odbywa się na koszt własny.
20. Przedsięwzięcie kończyć się będzie wystawami prac nagrodzonych w konkursie oraz
prac powstałych w trakcie plastycznych warsztatów plenerowych. Wystawy
poplenerowe odbędą się z udziałem uczestników warsztatów, artystów i zaproszonych
gości. Na wystawy zostaną zaproszone miedzy innymi klasy uczniów, biorących
udział w warsztatach.
21. Wystawy odbędą się w miesiącach wrzesień - październik w budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sierpcu i na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
22. Do udziału w wystawach kończących warsztaty, zostaną zakwalifikowane prace
malarskie powstałe w trakcie plastycznych warsztatów plenerowych, wybrane
komisyjnie przez instruktorów plastyki prowadzących warsztaty.
23. Każdy z uczestników przekazuje jedną pracę powstałą w trakcie warsztatów, na
własność organizatora. Organizator ma prawo wyboru pracy.
24. Pozostałe prace biorące udział w wystawach, powstałe w trakcie warsztatów należy
odebrać indywidualnie w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, ul.
Płocka 30, 09-200 Sierpc woj. mazowieckie do końca listopada 2022r.
25. W przypadku nieodebrania pozostałych prac plastycznych w wyznaczonym terminie
przechodzą one na własność organizatorów warsztatów.
26. Zostanie również wydrukowany katalog prac plastycznych wszystkich autorów, którzy
wzięli udział w warsztatach.
27. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są przestrzegać ogólnie przyjętych zasad
koleżeńskiej współpracy.
28. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia ankiety
oceniającej warsztaty, w celu sprawdzenia efektów projektowych i diagnozy dalszych
potrzeb edukacyjnych.
§8
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie pracy do konkursu oraz udział w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą
na publikację prac w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony
internetowe Organizatorów).
2. Każdy autor pracy zobowiązany będzie do wypełnienia kwestionariusza osobowego
zawierającego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienia wizerunku
w ramach projektu, zgody rodziców na udział w projekcie (w przypadku osób
niepełnoletnich) a także wskazanie szczególnych potrzeb w zakresie dostępności.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§9
Postanowienia końcowe
Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.
Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania warsztatów, a
także nie ponosi kosztów ubezpieczenia.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zagubiony, zniszczony lub
uszkodzony w trakcie trwania warsztatów.
Dodatkowych informacji udziela Wojciech Adam Witkowski tel. 603 709 086.
Zarząd Fundacji „Sierpc 2050”
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Zał. nr 1 Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla autora prac
pełnoletniego i niepełnoletniego,
Zgoda na przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu plastycznego „700 lat
lokacji Miasta Sierpc” * dla autora pracy niepełnoletniego
Ja, niżej podpisana/podpisany
...............................................................................................
(imię i nazwisko)
w związku z ogłoszonym przez Fundację „Sierpc 2050” Konkursem plastycznym „700 lat
lokacji Miasta Sierpc” wyrażam zgodę na:
1. udział mojego dziecka
..............................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)
w tym konkursie oraz warsztatach plenerowych;
2. przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka przez Fundację „Sierpc 2050”
na potrzeby konkursu, warsztatów i wystaw;
3. ewentualne podanie imienia i nazwiska mojego dziecka oraz umieszczenie wizerunku
mojego dziecka na stronach internetowych, profilach społecznościowych Fundacji „Sierpc
2050”, w wydanym katalogu prac oraz w trakcie wystaw, w mediach lokalnych i
ogólnopolskich po rozstrzygnięciu konkursu oraz w trakcie warsztatów plenerowych i trakcie
wystaw kończących zadanie.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych.
..............................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy)

Zgoda na przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu plastycznego „700 lat
lokacji Miasta Sierpc” * dla autora pracy pełnoletniego
Ja, niżej podpisana/podpisany
...............................................................................................
(imię i nazwisko)
w związku z ogłoszonym przez Fundację „Sierpc 2050” Konkursem plastycznym „700 lat
lokacji Miasta Sierpc” wyrażam zgodę na:
1. przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację „Sierpc 2050” na potrzeby
konkursu, warsztatów i wystaw;
3. ewentualne podanie mojego imienia i nazwiska oraz umieszczenie mojego wizerunku na
stronach internetowych, profilach społecznościowych Fundacji „Sierpc 2050”, w wydanym
katalogu prac oraz w trakcie wystaw, w mediach lokalnych i ogólnopolskich po
rozstrzygnięciu konkursu oraz w trakcie warsztatów plenerowych i trakcie wystaw
kończących zadanie.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania moich danych osobowych.
..............................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta Sierpc”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO'') informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz/lub danych osobowych Państwa dziecka
(dalej jako: „Administrator”) Radosław Nowakowski – Prezydent Zarządu Fundacji
„Sierpc 2050” z siedzibą w Sierpcu, ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032939, NIP 7760001919, REGON 610024020
2. W Fundacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować
pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Państwa dane osobowe oraz/lub dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na
podstawie art.6 ust.1 lit a) RODO.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia konkursu.
5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług koniecznych dla realizacji
swoich zadań statutowych,
b) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe oraz/lub dane osobowe Państwa
dziecka przez jeden rok od ogłoszenia wyników konkursu.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
-prawo do sprostowania,
-usunięcia danych,
-ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych
osobowych,
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w
zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się pod adresem wskazanym
pkt. 1 I 2 powyżej.
9. Państwa dane osobowe oraz/lub dane osobowe Państwa dziecka nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe oraz/lub dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane
do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
11.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Zał. nr 2 zgody na udostępnienia wizerunku w ramach projektu, dla autora prac
pełnoletniego i niepełnoletniego,

Zgoda na udostępnienia wizerunku w ramach Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta
Sierpc” *dla autora prac niepełnoletniego
A. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,
.............................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)
w Konkursie plastycznym „700 lat lokacji Miasta Sierpc” (zwany dalej Konkursem).
B. Wyrażam zgodę na:
- podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka;
- nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w związku z jego udziałem w konkursie,
warsztatach i wystawach we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
projekcie i jego wynikach;
- przetwarzanie przez Organizatorów konkursu, warsztatów i wystaw danych osobowych
dziecka na potrzeby prowadzenia i realizacji projektu.
C. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że
zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.
D. Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych
konkursach.
E. Wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, bezpłatne wykorzystanie przesłanej na
konkurs pracy oraz prac które powstaną w trakcie warsztatów przez Organizatora projektu, na
stronach internetowych, profilach społecznościowych Fundacji „Sierpc 2050”, w wydanym
katalogu prac oraz w trakcie wystaw, w mediach lokalnych i ogólnopolskich po
rozstrzygnięciu konkursu oraz w trakcie warsztatów plenerowych i trakcie wystaw
kończących zadanie, jak również upoważniam Organizatora projektu do wykonywania
autorskich praw osobistych.
F. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego
postanowienia.
..............................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy)
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Zgoda na udostępnienia wizerunku w ramach Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta
Sierpc” *dla autora prac pełnoletniego
A. W ramach Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta Sierpc” (zwanego dalej
Konkursem) wyrażam zgodę na:
- podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska;
- nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w związku z moim udziałem w konkursie,
warsztatach i wystawach we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
projekcie i jego wynikach;
- przetwarzanie przez Organizatorów konkursu, warsztatów i wystaw moich danych
osobowych na potrzeby prowadzenia i realizacji projektu.
B. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że
zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.
C. Oświadczam, że praca konkursowa jest moją pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w
innych konkursach.
D. Wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, bezpłatne wykorzystanie przesłanej na
konkurs pracy oraz prac które powstaną w trakcie warsztatów przez Organizatora projektu, na
stronach internetowych, profilach społecznościowych Fundacji „Sierpc 2050”, w wydanym
katalogu prac oraz w trakcie wystaw, w mediach lokalnych i ogólnopolskich po
rozstrzygnięciu konkursu oraz w trakcie warsztatów plenerowych i trakcie wystaw
kończących zadanie, jak również upoważniam Organizatora projektu do wykonywania
autorskich praw osobistych.
E. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego
postanowienia.
..............................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)
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Załącznik nr 3 Metryczka z danymi autora pracy
Konkurs plastyczny „700 lat lokacji Miasta Sierpc”
1.

Imię i nazwisko autora pracy

2.

Wiek autora

3.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *wypełniamy w przypadku gdy
autor pracy jest niepełnoletni

4.

Nazwa i adres szkoły średniej, do której uczęszcza autor pracy

5.

Klasa do której uczęszcza autor pracy

6.

Adres i miejsce zamieszkania autora

7.

Nr telefonu kontaktowego

8

Adres e-mail

9

Wskazanie szczególnych potrzeb w zakresie dostępności *dotyczy osób z
niepełnosprawnością.

10 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego *wypełniamy w przypadku gdy autor
pracy jest niepełnoletni
11 Data i podpis autora pracy *wypełniamy w przypadku gdy autor pracy jest
pełnoletni

METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I DOŁĄCZYĆ DO PRACY KONKURSOWEJ
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