Rawa Mazowiecka, 12.09.2018 r.

Regulamin warsztatów plastycznych
„NA SZKLE MALOWANE – PEJZAŻ OJCZYSTAY”
skierowanych do młodzieży klas starszych szkół podstawowych miasta Rawa Mazowiecka i
powiatu rawskiego
I.

Organizator konkursu:
 Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.

II.







Cele konkursu:
promowanie postaw patriotycznych w roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości,
rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej rodzimym krajobrazem,
zainteresowanie młodzieży techniką malowania na szkle,
prezentacja możliwości twórczych młodzieży szkolnej,
rozwijanie pasji i uzdolnień,
integracja, wymiana doświadczeń między jego uczestnikami.

III.

Tematyka:
 tematem warsztatów jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej przyrodą i
architekturą naszej małej ojczyzny Rawy Mazowieckiej.

IV.

Technika:
 uczestnicy warsztatów wykonują prace malarskie na szkle z wykorzystaniem farb
do szkła,

V.

Format:
 format prac 50 x 70 cm.

VI.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych,
oraz uczniowie klas gimnazjalnych miasta Rawa Mazowiecka i powiatu
rawskiego.
2. Uczestnicy wykonają pracę podczas warsztatów przeprowadzonych w Miejskim
Domu Kultury.
3. Szkoła może zgłosić do jeden zespół składający się z dwóch uczniów.
4. Prace po wykonaniu będą ocenione i przyznane zostaną nagrody.

5. Uczestnicy (uczniowie) składają oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów,
w którym wyrażają zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 1). Opiekun uczestników dostarcza oświadczenia do
organizatora wraz ze zgłoszeniem udziału (Załącznik nr 2) do dnia 05.10.2018r.
6. Warsztaty odbędą się w dniu 24.10.2018 r.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 09.11.2018 r. w Miejskim
Domu Kultury podczas Gali RAWA DLA NIEPODLEGŁEJ o godzinie ustalonej
przez organizatora.
2. Prace pozostają własnością organizatora.
3. Udział w warsztatach oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez
uczestników i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację prac podpisanych
imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
4. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i
przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji
warsztatów, podanych przez nich danych osobowych do celów związanych z
niniejszymi warsztatami zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Załączniki:
1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
2. Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik nr 1
Oświadczenie
Akceptuję regulamin warsztatów i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /
podopiecznego
imię:
…………….……………………
nazwisko:
..………………............………….
klasa:
…..................................................
w warsztatach plastycznych
„NA SZKLE MALOWANE – PEJZAŻ OJCZYSTY”
organizowanych przez Miejski |Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla
celów niniejszych warsztatów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

………………………………………………………….
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE

Szkoła……………………………………………………………………………………………
(pieczęć szkoły)

zgłasza udział w warsztatach
NA SZKLE MALOWANE – PEJZAŻ OJCZYSTY
w dniu 24.10.2018 roku od godziny 10.00

Uczestnicy:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….

Opiekun………………………………………………………….

……………………………………………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora)

