Regulamin konkursu plastycznego
“Wspólne budowanie przyszłości:
Położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”
Dla uczniów szkół podstawowych

§1
Cele Konkursu
1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei Międzynarodowego Dnia Walki z
Ubóstwem.
2. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, empatii i szacunku, postaw

proekologicznych.
3. Promocja działań ATD Czwarty Świat.
4. Pobudzenie aktywności społecznej wśród uczniów szkół podstawowych.

§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat z
siedzibą w Warszawie.

1.

§3
Założenia organizacyjne
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 17 października 2021 r. do
17 stycznia 2022 roku.

2.

Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,
grupowymi (przynajmniej 2 osoby), nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
odnoszącymi się do tematyki konkursu.

3.

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną.

4.

Każda praca powinna być opisana wg wzoru poniżej:
Imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy
Nazwa placówki/szkoły, adres, klasa
Dane kontaktowe (telefon i/lub email)

5.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw
autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do
zorganizowania wystawy przez ATD Czwarty Świat.

6.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. Dane, niezbędne do udziału
w konkursie to: Imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy, nazwa
placówki/szkoły, adres, klasa, dane kontaktowe: telefon i/lub email. Dane będą
wykorzystane przez pracowników ATD Czwarty Świat do kontaktu ws. terminu
wystawy oraz dostarczenia nagród uczestnikom. Wyrażenie zgody na
publikację danych w mediach społecznościowych i wystawie prac jest
opcjonalne i nie ma wpływu na udział w konkursie i otrzymanie nagrody.

7.

Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.

Prace zgłoszone do Konkursu mogą zostać zwrócone ich autorom.

9.

Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane
po terminie nie będą brane pod uwagę.

§4
Ogłoszenie wyników Konkursu
Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone na uroczysty wernisaż
organizowany przez Stowarzyszenie ATD, który odbędzie się w lutym 2022 r. w
Warszawie.
§5
Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie
oraz gadżety od naszych sponsorów.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanym
przez stowarzyszenie ATD Czwarty Świat w Warszawie oraz akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na udział w konkursie …………………………………………………….
(Imię i nazwisko współautora pracy) oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności
ATD Czwarty Świat.
.................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko
autora pracy, dane kontaktowe przez Administratora Danych, którym jest stowarzyszenie ATD
Czwarty Świat z siedzibą przy ul. Grenadierów 34 lok U1, 04-073 Warszawa w zakresie
przeprowadzenia i realizacji konkursu (kontakt z uczestnikami konkursu, przesłanie nagród)
....................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))
Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska współautora pracy
w związku z udziałem w konkursie plastycznym we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

....................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica))

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie ATD Czwarty Świat z siedzibą
w Warszawie, ul. Grenadierów 34, lok. U1 04-073 Warszawa, NIP: 517-03-53-964,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikający z
Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z
uczestnictwem w konkursie przeprowadzonym przez ATD Czwarty Świat.

