III Ogólnopolski Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy „JA”
Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Słupska – Roberta Biedronia

ja. JESTEM. TU i TERAZ.
zmienia się moje JA. Dziś jestem
tym. a. za tydzień. miesiąc. ROK.
jestem KIMŚ innym. dziś. lubię to.
JUTRO coś innego. wszystko.
SIĘ ZMIENIA.
otoczenie. szkoła. przyjaciele.
TO wszystko co powoduje, że JESTEM KIMŚ
wyjątkowym. KIM?
POKAŻ KIM JESTEŚ DZIŚ. Czym się interesujesz, co Cię pasjonuje…
Podziel się tym z innymi. Jesteśmy ciekawi KIM JESTEŚ.

ORGANIZATOR:
Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk
www.drzewniak.slupsk.pl

1. Organizator:
Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku
2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska
- Roberta Biedronia.
3. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci
i młodzieży,
- ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych,
- zaprezentowanie dorobku artystycznego szkół i placówek,
- wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli
i instruktorów,
- popularyzacja twórczości dziecięcej.
4. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat.
5. Warunki konkursu:
Konkurs prowadzony będzie w kategoriach:
- plastycznej,
- fotograficznej,
- filmowej.
Kategoria plastyczna:
- prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:





10-12 lat (IV-VI klasa SP)
13-15 lat (VII SP-Gimnazja)
16-19 lat (szkoły średnie)
osobnej kategorii prac ze szkół plastycznych

- technika wykonania prac dowolna ( rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane)
z wyjątkiem prac przestrzennych,
- format prac max 100x70,
- prace nie mogą być zrolowane, podklejane ani oprawiane,
- każda placówka/szkoła może zgłosić max 10 prac (od jednego nauczyciela), każdy
uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę,
- prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi,
- na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, adres
szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia,
- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez
rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

Kategoria fotograficzna:
- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:





10-12 lat (IV-VI klasa SP)
13-15 lat (VII SP-Gimnazja)
16-19 lat (szkoły średnie)
osobnej kategorii prac ze szkół plastycznych

- każdy autor może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie w formacie min. 13x18cm, max
30x45cm, przy czym w zgłoszonych pracach od jednego uczestnika może znajdować
się maksymalnie jeden zestaw zdjęć wyraźnie oznaczony. Zestaw zdjęć może
zawierać max 5 zdjęć. Zestaw będzie traktowany jako jedna praca. Szkoła może
nadesłać dowolną liczbę zestawów. Zestaw powinien być kontynuacją jednej myśli.
- dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą
tradycyjną lub cyfrową,
- prace nie mogą być podklejane ani oprawiane,
- do zdjęć powinna być dołączona płyta CD z plikami cyfrowymi (format plików: jpg),
- na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, adres
szkoły/placówki, nauczyciela/opiekuna ucznia.
- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez
rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
Kategoria filmowa:
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:



Gimnazjum 13-15 lat,
Szkoły ponadgimnazjalne,

- zadaniem konkursowym jest przygotowanie max 5 minutowej etiudy filmowej. Film
może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu
(dokument, reportaż, fabuła, animacja – animacja poklatkowa, gify…).
- prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu.
- prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym 5
osób (wówczas nagrody przyznawane będą zespołowo).
- wymagania techniczne: filmy lub animacje zapisane w formatach GIF, FLV, AVI,
WMV, MPEG2, MP4, zalecana jest wielkość pliku do 2 GB. Film musi zostać nagrany
na płytę CD lub DVD.
- do każdej pracy zgłoszonej do konkursu musi być dołączony opis (np. na
opakowaniu płyty). Opis powinien zawierać: imię i nazwiska autora, wiek, adres
szkoły/placówki, nauczyciela/opiekuna ucznia.
- jeden uczestnik lub zespół może przesłać max 2 prace.
- do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez
rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
- osoby biorące udział w kategorii filmowej wypełniają oświadczenie dotyczące
przekazania praw do wizerunku w kategorii filmowej – (załącznik nr 2)

6. Nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac
nagrody
rzeczowe
i
dyplomy
pamiątkowe.
Wszyscy
Laureaci
wraz
z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień,
połączone z uroczystym otwarciem wystawy pokonkursowej. Uwaga: kwalifikacja do
wystawy wiąże się tylko z umieszczeniem pracy na wystawie pokonkursowej.
7. Termin:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w opakowaniach
zapewniających bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 31 maja 2018 r. na adres:
Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Szymanowskiego 5
76-200 Słupsk
z dopiskiem: Konkurs plastyczno – fotograficzno – filmowy „JA”
8. Uwagi:
- oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa,
- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
www.drzewniak.slupsk.pl
- koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy,
- Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny,
- nadesłanych prac nie zwracamy,
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu
w zakresie koniecznym do jego realizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn.
zmianami) – załącznik nr 1
- osoby biorące udział w kategorii filmowej wypełniają dodatkowo oświadczenie
dotyczące przekazania praw do wizerunku w kategorii filmowej – załącznik nr 2
- praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności
i praw autorskich osób trzecich,
- organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów
konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być
zabezpieczane przed przegrywaniem,
- uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub
uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od
Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie filmu na wszelkich polach eksploatacji czy innych przypadków
publicznego udostępniania filmu,
- uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,
wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjnoinformacyjnych Organizatora. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez
Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się
jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne
przypadki publicznego udostępniania zdjęć,

- autor/autorzy filmu zgłaszając film automatycznie wyraża/wyrażają zgodę na
wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w
trakcie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. Oraz wykorzystanie filmu w
celach promujących Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku oraz
Konkurs na wszelkich polach eksploatacji,
- autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć filmu i jego fragmentów w materiałach
reklamowych oraz prezentacjach medialnych promujących konkurs i Liceum
Plastyczne, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
- wszystkich dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy konkursu:
kinga.zaborowska@drzewniak.slupsk.pl
katarzyna.tomasiak@drzewniak.slupsk.pl

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
kategoria plastyczna i fotograficzna
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNO-FILMOWY ja 2018 r.
Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku
tel. 59 842 34 92, www.drzewniak.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl
Konkurs odbywa się pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska - Roberta Biedronia.
IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………
WIEK……………………………………………………………………………………………………..
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TELEFON/E-MAIL………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA………………………………………………………………………..
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora II Ogólnopolskiego Konkursu
plastyczno–fotograficzno-filmowego JA 2018 r. moich danych osobowych (danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego)………………………………………………………..
w zakresie koniecznym do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku:
Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006
nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas
uroczystości podsumowania konkursu oraz wizerunku pracy i wykorzystanie ich poprzez
umieszczenie zdjęć na stronie www oraz na tablicach ściennych i folderach w celu informacji
i promocji szkoły.
………….………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące przekazania praw do wizerunku w kategorii filowee
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNO-FILMOWY ja 2018 r.
Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku
tel. 59 842 34 92, www.drzewniak.slupsk.pl, e-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl

.......................................................
lieescowość i data

Przekazanie praw do wizerunku
Ja, niżee podpisany/a ................................................................................. zaleidowany
w ..................................................................posługueący się nr PESEL ........................................
oświadczal, że wyrażal zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku *loeego/
syna/córki ........................................................ (ilię i nazwisko), utrwaionego podczas sesei filowee
dnia .......................w……………….., w ralach reaiizowanee kategorii filowee na III
Ogóinopoiski Konkurs piastyczno – fotografczno – filowy „JA”. Konkurs filowy organizowany
przez Liceul Piastyczne przy Zespoie Szkół Technicznych w Słupsku. Ninieesza zgoda dotyczy w
szczegóiności wykorzystania wizerunku *loeego/dziecka (utrwaionego na filie) na stronie
internetowee, oraz płycie DVD. Ninieesza zgoda na wykorzystanie wizerunku eest ograniczona
czasowo do 10 iat po zakończeniu reaiizacei konkursu.
..................................................
lieescowość i data

................................................
podpis

…………………………………
Podpis autora i data
(w ilieniu osób nieietnich oświadczenie podpisueą ich opiekunowie prawni)
*Niepotrzebne skreśiić

