V MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
Organizator:
Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku
Honorowy Patronat:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Włocławski,
przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty
Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Zbigniew Bartosik, Starosta Turecki
Zdzisław Czapla, Burmistrz Miasta Turku
Współorganizator:
Zbigniew Bartosik, Starosta Turecki
Zdzisław Czapla, Burmistrz Miasta Turku
Mirosław Broniszewski, Wójt Gminy Przykona
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Celem Konkursu jest artystyczna interpretacja motta Konkursu – pochodzącego z
wiersza Włodzimierza Pietrzaka „Sosny jak panny” – „Całej ziemi jednym objąć nie
można uściskiem” i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest
doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości
dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych.
1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 5 do 25 lat.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia (tj. w dniach
16.10.2013 - 10.01.2014 r.)
3. Techniki prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika,
wyklejanie.
Uwaga: prosimy o nieprzesyłanie prac wyklejanych watą, zapałkami, plasteliną

4. Format prac A4 (210x297 mm). Prosimy nie oprawiać prac. Prace przesyłane w
innym formacie nie będą brane pod uwagę.
5. Prace plastyczne, nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi, ani nieprezentowanymi w innych konkursach.
6. Prace muszą być wykonane przez uczestnika indywidualnie. Rodzice lub
opiekunowie uczestnika zobowiązani są do naklejenia oświadczenia, że praca jest
wykonana samodzielnie.
7. Prace należy nadesłać na adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
„V Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka”
ul. Kolska Szosa 10/21
62-701 Turek
8. Prace plastyczne należy przesłać pocztą w sztywnym opakowaniu do 10 stycznia
2014 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do
siedziby Organizatora. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po tym
terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w
transporcie pocztowym i kurierskim.
10. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność
Organizatora Konkursu.
11. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby Konkursu i wystaw,
we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także
na innych nośnikach przetwarzania danych.
12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez
każdego uczestnika Konkursu pisemnego oświadczenia.
13. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
które naruszają regulamin Konkursu.
15. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów do
udziału w Konkursie (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).
16. Organizator powołuje niezależne Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
Uwaga: Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź też
nieprzyznania wyróżnień. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Decyzje Jury są
ostateczne. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową,
telefoniczną lub pocztową.
Finał konkursu plastycznego połączony z uroczystym wręczeniem nagród
odbędzie się 15.02.2014 w Turku.

18. Koszt przyjazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik. W przypadku nieodebrania
nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika Konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
Uwaga:
Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników Konkursu, nauczycieli i opiekunów prawnych dzieci i
młodzieży poniżej 18 lat o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Pozwoli to na
uniknięcie potencjalnych nieporozumień związanych z przebiegiem Konkursu, wykorzystaniem prac
Konkursowych, a także z przyznaniem nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody
DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU MOŻNA UZYSKAĆ:
www.civitaschristianaturek.eu lub email: sekretariat.civitasturek@wp.pl
Uczestnicy Konkursu plastycznego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – Organizator Konkursu. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa o
odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ UWAGA WYPISUJEMY KOMPUTEROWO
Nazwisko

Adres
uczestnika

zamieszkania

Nazwisko opiekuna
(nauczyciela)

Imię

Szkoła, Dom Kultury,
Stowarzyszenie, Klub, Biblioteka,
Parafia

Wiek
uczestnika

Telefon uczestnika

Email uczestnika

Klasa

Imię

Szkoła, Dom Kultury,
Biblioteka, Parafia

Telefon opiekuna

Email opiekuna

Stowarzyszenie,

Klub,

Oświadczenie
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA PLASTYCZNA
„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

_______________________ ___

__________________________

Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika

adres zamieszkania, kod pocztowy

________________________
telefon, email uczestnika

____________________
nazwa, adres szkoły z telefonem i email

Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonej na V MIĘDZYNARODOWY
KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA Plastyczna „Całej ziemi jednym objąć nie można
uściskiem” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych
zgłoszonej pracy plastycznej.
1. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy plastycznej zgłoszonej na
Konkurs na rzecz Organizatora.
2. Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje
prawo do rozpowszechniania pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie plakatów,
kalendarzy, wydawnictw, prezentacji w mediach itp.
3. Uczestnik Konkursu plastycznego wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn.
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – Organizator Konkursu. Uczestnik Konkursu jest świadomy
prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.
_______________
data

____________________________________
podpis uczestnika Konkursu

5. Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam
zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.
__________________
data

_______________________________________
podpis rodzica/opiekuna uczestnika Konkursu

