Kobiety Popkultury
III Powiatowy Konkurs Plastyczny
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:
klas VII - VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w terenu powiatu jasielskiego
Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Fundator nagród: Starostwo Powiatowe w Jaśle




CELE:
uchwycenie unikalności szeroko rozumianej twórczości kobiet angażujących się w sztukę,kulturę, naukę, politykę, sport itp.
 prezentacja wiedzy na temat funkcjonowania pewnych postaci w świadomości współczesnych pokoleo,
przybliżenie postaci ze świata nauki, szeroko rozumianej sztuki (sztuki plastyczne, muzyka, literatura, teatr, film itd.) polityki,
sportu czyli postaci, które w jakiś sposób wywarły wpływ na losy ludzkości, a ich twarze stały się powszechnie
rozpoznawalne,
 analiza zjawiska „ikona popkultury”,
 zachęcanie do poszukiwao twórczych.
KATEGORIE WIEKOWE:
I grupa – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,
II grupa –uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

TECHNIKI:
rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łączenie
technik.
FORMAT:
50 x 70 cm
OPIS PRAC:
czytelnie wypełniony formularz należy przykleid na odwrocie pracy.
DODATKOWE UWAGI:
Praca konkursowa powinna przedstawiać „kobietę popkultury” w kontekście, w którym funkcjonowała, z charakterystycznymi
dla niej atrybutami itp.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
do 19 kwietnia 2021 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło
DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE.
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2021 r. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własnośd Organizatora.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST AKCEPTACJA REGULAMINU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(do zamieszczenia na odwrocie pracy)

TYTUŁ (imię i nazwisko prezentowanej ikony)
…..…………………………………………………………..
IMIĘ, NAZWISKO AUTORA, KLASA
………..………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY
..………………………………………………………………………
Instytucja delegująca (szkoła, placówka)
………. ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………
IMIĘ, NAZWISKO NAUCZYCIELA ………………………………………………….…………………………..

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Powiatowego Konkursu Plastycznego
KOBIETY POPKULTURY
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację
moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka**
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek, praca konkursowa) w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu,
zamieszczanych w celu jego promocji na stronie internetowej organizatora, fanpage’u organizatora, w mediach lokalnych i innych podmiotów
współpracujących z organizatorem.
* proszę zaznaczyć właściwe
* proszę zaznaczyć właściwe – forma „moich danych osobowych” dotyczy pełnoletniego uczestnika
……………………………………......
(podpis pełnoletniego uczestnika)

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A dane dziecka/pelnoletniego uczestnika będą przetwarzane w celu
organizacji III Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kobiety popkultury”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów
organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a
informacji publikowanych nie planuje się usuwać.



Ponadto informujemy, że uczestnikom przysługuje prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,

wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nauczyciela nie będą publikowane.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.mdkjaslo.pl w zakładce RODO.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

……………………………………......
(podpis pełnoletniego uczestnika)

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

