KONKURS ARTYSTYCZNY
„„„Moje impresje - spojrzenie na kościół parafialny św. Henryka”
w 125-lecie konsekracji kościoła pw. św. Henryka
we Wrocławiu przy ul. Glinianej
ORGANIZATORZY
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Henryka we Wrocławiu ul. Gliniana 16,
Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ul. Gliniana 30
Zasady uczestnictwa i zakres konkursu
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Wrocławia (dorośli i dzieci)
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie
placówki kulturalne
oraz świetlice.
Cele Konkursu
Konkurs organizowany jest w związku z jubileuszem 125-lecia konsekracji kościoła św. Henryka we
Wrocławiu.
14 lipca 2018 r. odbędą się centralne Uroczystości w parafii , która jest miejscem ważnym i wyjątkowym.
Jest wykonanie pracy plastycznej, będącej artystyczną interpretacją tytułu konkursu.
Zainteresowanie i zwrócenie uwagi na niepowtarzalne piękno świątyni.
Tematyka
„Moje impresje - spojrzenie na kościół parafialny św. Henryka” w 125-lecie konsekracji kościoła
pw. św. Henryka we Wrocławiu przy ul. Glinianej.
Dopuszczalne techniki wykonania prac :
rysunek,
grafika,
malarstwo,
collage,
batik,
grafika komputerowa,
oraz inne techniki możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych.
Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne oraz wypukłe.
Format prac: A2, A3 lub A4.Do konkursu dopuszcza się prace grupowe do 5 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
Każda zgłoszona praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana, według wzoru załączonego do
regulaminu konkursu.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki
- uczniowie klas szkół podstawowych I-III
- uczniowie klas szkół podstawowych IV-VII
- uczniowie gimnazjów
- młodzież oraz dorośli.

Termin i miejsce Konkursu
Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 06 czerwca 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ul. Gliniana 30, 50-525
WROCŁAW (z dopiskiem: konkurs artystyczny).
Informacje o zwycięzcach oraz o terminie i miejscu rozdania nagród zostaną ogłoszone na stronach:
http://swhenryk.wroclaw.pl/
http://www.sp73.wroc.pl
Zasady wyłaniania laureatów Konkursu
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na uczestnictwo w konkursie, przeniesienie nieodpłatnie
praw autorskich na Organizatora konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
w/w konkursu podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2).
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie
zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność podejścia do tematu.
3. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: dla dzieci w wieku przedszkolnym, dwóch
dla szkoły podstawowej, po jednej dla gimnazjum i zespołu szkół oraz jednej dla pozostałych
mieszkańców.
4. Najlepsze prace będą wystawione do ekspozycji. Autorzy tych prac otrzymają nagrody. Będzie
miało to miejsce w dniu 13 czerwca 2018 r. w Kościele Św. Henryka we Wrocławiu o
godz.18:30.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz
zgody na przetwarzaniu danych osobowych.
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt.: „Moje
impresje – spojrzenie na kościół parafialny św. Henryka z okazji 125-lecia konsekracji
kościoła pw. św. Henryka we Wrocławiu”. Oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu. Jako opiekun prawny udzielam nieodpłatnie Organizatorom niewyłącznej licencji do tejże
pracy.
Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje
następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod
adresami domenowymi Organizatora;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie pracy plastycznej;
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie
publikacji papierowej;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego
egzemplarza tejże pracy.
Jako opiekun prawny autora gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z
wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora
konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
……………………………………………………………………………………………..
Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu artystycznego
„Moje impresje – spojrzenie na kościół parafialny św. Henryka z okazji 125-lecia konsekracji kościoła
pw. św. Henryka we Wrocławiu” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883).
……………………………………………………………………………………………..
Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej

Imię i nazwisko autora pracy
Adres email/telefon
Dane nauczyciela/opiekuna ucznia +
tel. kontaktowy

Klasa/
Wiek:

Załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na
przetwarzaniu danych osobowych
Jako autor pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt.: „Moje impresje - spojrzenie
na kościół parafialny św. Henryka”, oświadczam, iż wyrażam zgodę do przeniesienia majątkowych
praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Udzielam nieodpłatnie organizatorom konkursu parafii niewyłącznej licencji do tejże pracy.
Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje
następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod
adresami domenowymi Organizatora;
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie pracy plastycznej;
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie
publikacji papierowej;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
Jako autor pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże
pracy.
Jako autor pracy plastycznej gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem
jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie
naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako autor wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.)
……………………………………………………………………………………………..
Data i podpis prawnego autora pracy plastycznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu artystycznego
„Moje impresje – spojrzenie na kościół parafialny św. Henryka” z okazji 125-lecia konsekracji kościoła
pw. św. Henryka we Wrocławiu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883).
………...…………..…………….…………………………..
data oraz podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Temat pracy
Imię i nazwisko autora pracy

Adres email/telefon

