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2020

Regulamin VI Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej
1. Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
a wspó³organizatorem Zespó³ Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej. Konkurs zosta³ wpisany do Kalendarza
Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego.
2. Cele konkursu
Prezentacja prac projektowych uczniów œrednich szkó³ plastycznych. Porównanie realizacji i inspiracja
do dyskusji poœwiêconej nauczaniu projektowania w œrednich szko³ach plastycznych.
Przygotowanie uczniów do dalszej edukacji w wy¿szych szko³ach plastycznych.
3. Uczestnicy
Uczniowie œrednich szkó³ plastycznych.
4. Warunki zg³oszenia i uczestnictwa
Przedmiotem konkursu s¹ prace z dziedziny projektowania graficznego. Prace powinny cechowaæ siê: kreatywnoœci¹
rozwi¹zañ, oryginalnoœci¹ koncepcji, nowatorstwem formy, poprawnoœci¹ wykorzystania krojów pism,
dobrym przygotowaniem plansz prezentacyjnych. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ prace w dwóch kategoriach:
Ilustracja
Format i technika ilustracji jest dowolna.
Identyfikacja wizualna
Projekt powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: projekt logo, papieru firmowego, wizytówki, koperty a tak¿e innych
elementów (minimum 1) do wyboru z mo¿liwych zale¿nie od tematu, np.: zaproszenie, teczka, ulotka, CD, itp.
Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu jedn¹ pracê w ka¿dej kategorii.
UWAGA!
Prace z obu kategorii nale¿y nadsy³aæ w formie wydruku o wymiarach 50 x 70 cm na papierze o gramaturze
150 - 300 g. Prace powinny byæ starannie zabezpieczone na czas trasportu. Prace zniszczone, uszkodzone,
naklejone na tekturê, PCV lub niespe³niaj¹ce wymogów formatowych nie bêd¹ podlega³y ocenie jury.
Jedna praca mo¿e siê sk³adaæ z maksymalnie 3 wydruków.
Do prac nale¿y do³¹czyæ p³ytê CD z plikiem zawieraj¹cym projekt. Pliki powinny byæ zapisane w formacie TIFF, JPG,
CMYK, 300 dpi.
Ka¿d¹ pracê nale¿y opatrzyæ god³em, z³o¿onym z szeœciu znaków. Do pracy do³¹czyæ kopertê opatrzon¹ tym samym
god³em, przypisanym zg³oszonej pracy z wype³nion¹ kart¹ zg³oszenia. (Karta zg³oszenia za³¹czona jest
do regulaminu). Prace z jednej szko³y mog¹ byæ nades³ane na jednej zbiorczej p³ycie CD. Do prac wysy³anych z jednej
szko³y nale¿y do³¹czyæ listê zbiorcz¹ prac.

5. Terminy
Prace dostarczyæ do 15 maja 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Zespó³ Szkó³ Plastycznych
41-303 D¹browa Górnicza
ul. Kosmonautów 8
Prace nades³ane po terminie nie bêd¹ braæ udzia³u w konkursie i zostan¹ odes³ane na koszt nadawcy.
Og³oszenie wyników nast¹pi do 19 czerwca 2020 roku. Informacje o wynikach konkursu umieszczone bêd¹
na stronie internetowej szko³y. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wrêczenie nagród i wyró¿nieñ nast¹pi
w paŸdzierniku 2020 roku.
6. Kwalifikacja prac i nagrody
Oceny prac dokona Jury powo³ane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Jury przyzna regulaminowe nagrody:
Grand Prix
oraz w ka¿dej kategorii: I Nagrodê
II Nagrodê
III Nagrodê
Wyró¿nienia
Jury zastrzega sobie prawo innego podzia³u nagród.
Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawê pokonkursow¹ otrzymaj¹ dyplomy uczestnictwa.
7. Postanowienia koñcowe
Uczestnicy konkursu przysy³aj¹ prace na w³asny koszt, a organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci
za uszkodzenia powsta³e w czasie transportu.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do bezp³atnej reprodukcji prac konkursowych w katalogu i na stronie
internetowej szko³y w celu informacji i promocji konkursu.
Po zakoñczeniu wystawy prace mog¹ byæ odes³ane na koszt szkó³ uczestnicz¹cych w konkursie.
Nale¿y podaæ informacjê o odes³aniu prac w do³¹czonej karcie zg³oszenia.
Przes³anie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyra¿eniem przez autorów zgody na warunki niniejszego
regulaminu.
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Nazwisko i imiê nauczyciela

Oœwiadczenie
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
w publikacjach dotycz¹cych konkursu.

Podpis autora
Podpis nauczyciela
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka
w publikacjach dotycz¹cych konkursu.
Podpis rodzica b¹dŸ opiekuna prawnego
ma³oletniego uczestnika konkursu
Proszê o odes³anie pracy po zakoñczeniu konkursu na koszt nadawcy

Kartê nale¿y umieœciæ w zaklejonej kopercie opatrzonej god³em i do³¹czyæ wraz z p³yt¹ CD do zg³oszonej pracy

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Zespó³ Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej z siedzib¹:
41-303 D¹browa Górnicza, ul. Kosmonautów 8
reprezentowany przez Dyrektora mgr Ewelinê Piaseck¹-WoŸniczkê.
Inspektorem ochrony danych jest Pan £ukasz Wiêckowski,
adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl, tel. 503 038 001.
Dane osobowe, zgromadzone w karcie zg³oszenia przetwarzane bêd¹ w celu niezbêdnym do organizacji
konkursu oraz celach promocyjnych konkursu i jego uczestników. Dane osobowe s¹ przechowywane
przez okres niezbêdny do realizacji okreœlonych celów do jakich zosta³y zebrane, a tak¿e do przez okres
dochodzenia praw lub roszczeñ. Odbiorc¹ danych osobowych, zawartych w karcie zg³oszenia s¹:
·- osoby upowa¿nione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowi¹zków zwi¹zanych z organizacj¹ konkursu,
·-podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynnoœci, z którymi wi¹¿e siê koniecznoœæ
przetwarzania danych (podmioty przetwarzaj¹ce).
Uczestnik konkursu ( rodzic, opiekun prawny) ma prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniêcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp³ywu na
zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyra¿onej przed jej
cofniêciem. Ka¿da osoba, której dane dotycz¹ ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj.
Prezesa Urzêdu Ochrony Danych gdy uzna, i¿ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
zwi¹zanych z udzia³em w konkursie. Brak podania danych osobowych skutkowaæ bêdzie odrzuceniem
zg³oszenia udzia³u w konkursie.
Oœwiadczam, i¿ zapozna³em / zapozna³am siê z powy¿sz¹ klauzul¹ informacyjn¹ dotycz¹c¹
przetwarzania danych osobowych.

miejscowoœæ, data………………………………………..

-------------------------------------------------------czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna

