Regulamin konkursu plastycznego „Moc rozumu”
organizowanego w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Moc rozumu” (zwanego dalej: Konkursem) jest
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako główny organizator XVIII
Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (dalej zwany: Organizatorem).

Cele konkursu:
1. Propagowanie

i

rozwijanie

aktywności

artystycznej

wśród

uczniów

szkół

podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego
myślenia.
3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie dowolną techniką podanego
tematu.
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę
wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika,
techniki mieszane) – dłuższy bok pracy nie może przekraczać 42 cm. W konkursie
dopuszczalne są także inne formy: fotografia, grafika cyfrowa, film i animacje – te
materiały uczestnicy mogą zgłaszać na dowolnym nośniku cyfrowym (CD, Pendrive).
Grafika i fotografia muszą być zapisane w formacie TIFF lub PDF, o rozmiarze
nieprzekraczającym 20 megabajtów (MB). Natomiast długość filmu nie może
przekroczyć 2 minut.
4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego konkursu.
7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
7.1.

szkoły podstawowe,

7.2.

szkoły gimnazjalne i szkoły średnie.

8. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (DRUKIEM) w formie metryczki wpisać:
8.1.

imię i nazwisko autora;

8.2.

nazwę i adres szkoły;

8.3.

klasę;

8.4.

dopisek: XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2018.

9. Prace na Konkurs można nadsyłać indywidualnie lub grupowo (wszystkie prace z
danej szkoły).
10. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony
DRUKIEM i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w
Konkursie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub
opiekuna prawnego autora pracy konkursowej (załącznik nr 1 do regulaminu).
Formularz należy dołączyć do pracy konkursowej, bez naklejania go na pracę.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także na stronie https://fnis.pl/. Prace bez
załącznika nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
11. Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imieniem i
nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z
Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do Konkursu.
12. Uczestnik Konkursu – jego przedstawiciel ustawowy– przekazując pracę oświadcza,
że przysługuje mu wyłączne prawo majątkowe do przekazanej pracy.
13. Prace można złożyć osobiście w Wypożyczalni Biblioteki Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego – adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30705 Kraków, lub przesłać na adres: Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków;
koniecznie z dopiskiem – „XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2018”.
14. Termin dostarczenia prac upływa 30 kwietnia 2018 roku.
15. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która w ciągu siedmiu dni od końca
terminu nadsyłania prac wyłoni laureatów.

16. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o
wynikach Konkursu do 13 maja 2016 roku. Wyniki zostaną także zamieszczone na
stronach www: Biblioteki KAAFM (https://www.ka.edu.pl/biblioteka/) oraz XVIII
Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2018 (https://fnis.pl/).
17. Wręczenie nagród odbędzie się podczas XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie
w dniach 17-19 maja 2018 roku. Jeżeli Laureat potwierdzi nieobecność podczas
rozdania nagrody, wówczas zostanie ona przesłana drogą pocztową na adres
zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród Przedstawicieli Uczelni Wyższych i
Instytutów, będących organizatorami XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. W
skład Komisji może wejść także Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie.
2. Zadaniami Komisji jest:
2.1. kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs;
2.2. ocena prac;
2.3. wyłonienie zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione pod względem:
1.1. zgodności z tematem;
1.2. różnorodności stosowanych technik;
1.3. oryginalności pracy;
1.4. walorów artystycznych i estetycznych.

Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody lub dyplomy.
2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród lub dyplomów za
zajęcie I, II, III miejsca.
3. Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.

Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela
ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny
sposób w celach promujących XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2018.
2. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
3. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów przeprowadzenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992 z późn.
zmianami).
4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt
małej ilości przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania
przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw
autorskich osób trzecich.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 15 marca 2018 roku.
9. Informacji dotyczących Konkursu udziela:
Luiza Stachura – Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, tel. 12 252 44 10, e-mail: lstachura@afm.edu.pl.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy konkursu plastycznego: „Moc rozumu”
organizowanego w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………
Klasa…………………………………………………………………………………………..
Szkoła (nazwa, numer, adres e-mail, nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie

rodzica/przedstawiciela

ustawowego

uczestnika

konkursu:

„Moc

rozumu”

organizowanego w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie
Wyrażam zgodę na uczestnictwo…………………………………………….....……………
(dalej Dziecko) w Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 992 z późn. zmianami) w celach związanych z
konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz wizerunku Dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne
wykorzystanie jego pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.
Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam Organizatora
do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie plastycznym „Moc rozumu” XVIII
Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności
do ekspozycji pracy w budynku Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego oraz publikowania pracy i jej kopii/fotografii w inny sposób.
Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a
także, że Dziecku przysługują prawa autorskie do przekazanej Organizatorowi pracy.
…………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego
*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza

