POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 17.09.2018 r.

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Orle pióro”
organizowanego z okazji
„100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”
1. Organizator:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
2. Cele konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych,(malarskich, rysunkowych, graficznych)
opartych na samodzielnej interpretacji pojęcia patriotyzmu i jego przejawów, postaw itp. W pracach
plastyczny można odnieść się bezpośrednio do motywu orła , szeroko występującego w tematyce
patriotycznej , bądź pójść o krok dalej i posłużyć się piórem jako narzędziem plastycznym.
Liczymy na wasze pomysły i kreatywności.





budowanie tożsamości narodowej
zainteresowanie dzieci tematyką patriotyczną,
rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
kształtowanie wrażliwości plastycznej i estetycznej

3. Technika:
 malarska (do wyboru: kredki, pisaki, farby)
 graficzna i rysunkowa (ołówek, cienkopis, tusz)
 format pracy: A3 lub A4 – praca powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego.

4. Warunki uczestnictwa:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, III kl. gimnazjum i
ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego
 szkoła może zgłosić w każdej kategorii wiekowej maksymalnie 5 prac
 każda praca powinna mieć potwierdzenie opiekuna o jej samodzielnym wykonaniu.
5. Opis prac:
 imię i nazwisko autora pracy
 nazwa i adres szkoły
 nazwisko opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy
 podpis osoby potwierdzającej samodzielność wykonanej pracy
6. Termin i miejsce nadsyłania prac;
Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska
Polskiego 56, w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2018 r.

7. Ocena prac:
 kategoria: szkoły podstawowe kl. I-III
 kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI
 kategoria: szkoły podstawowe kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum
 kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
 kategoria: szkoły specjalne
8. O wernisażu prac w Galerii 56 organizator poinformuje szkoły mailem.
9. Wyniki zostaną przesłane do szkół oraz zamieszczone będą na stronie www.pceik.pl pod
Regulaminem Konkursu.
10. Postanowienia końcowe:
Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub zniszczone w czasie transportu nie będą oceniane.
Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania.
11. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo 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.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w konkursie

