Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej

2020/21

ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax 032 260 32 40 e-mail: sekretariat@zspdabrowa.pl
www.zspdabrowa.pl

Regulamin VI Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej
1. Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej jest Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, a współorganizatorem Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Konkurs został wpisany
do Kalendarza Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego.
2. Cele konkursu
Prezentacja prac projektowych uczniów średnich szkół plastycznych. Porównanie realizacji i inspiracja
do dyskusji poświęconej nauczaniu projektowania w średnich szkołach plastycznych.
Przygotowanie uczniów do dalszej edukacji w wyższych szkołach plastycznych.
3. Uczestnicy
Uczniowie średnich szkół plastycznych.
4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
Przedmiotem konkursu są prace z dziedziny projektowania graficznego.
Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
Ilustracja
Format i technika ilustracji jest dowolna.
Identyfikacja wizualna
Projekt powinien zawierać następujące elementy: projekt logo, papieru firmowego, wizytówki, koperty a także
innych elementów (minimum 1) do wyboru z możliwych zależnie od tematu, np.: zaproszenie, teczka, ulotka,
CD, itp.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę w każdej kategorii.
UWAGA!
Prace z obu kategorii należy nadsyłać w formie wydruku o wymiarach 50 x 70 cm na papierze o gramaturze
150 - 300 g. Prace powinny być starannie zabezpieczone na czas trasportu. Prace zniszczone, uszkodzone,
naklejone na tekturę, PCV lub niespełniające wymogów formatowych nie będą podlegały ocenie jury.
Jedna praca może się składać z maksymalnie 3 wydruków.
Do prac należy dołączyć płytę CD z plikiem zawierającym projekt. Pliki powinny być zapisane w formacie TIFF,
JPG, CMYK, 300 dpi.
Każdą pracę należy opatrzyć godłem, złożonym z sześciu znaków. Do pracy dołączyć kopertę opatrzoną tym
samym godłem, przypisanym zgłoszonej pracy z wypełnioną kartą zgłoszenia. (Karta zgłoszenia załączona jest
do regulaminu). Prace z jednej szkoły mogą być nadesłane na jednej zbiorczej płycie CD.
Do prac wysyłanych z jednej szkoły należy dołączyć listę zbiorczą prac.

5. Terminy
Prace należy dostarczyć do 14 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Kosmonautów 8
41-303 Dąbrowa Górnicza
Prace nadesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 czerwca 2021 roku. Informacje o wynikach konkursu umieszczone będą
na stronie internetowej szkoły. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
w październiku 2021 roku.
6. Kryteria oceny prac
Jury będzie brać pod uwagę:
kreatywność rozwiązań, oryginalność koncepcji, nowatorstwo formy, poprawność wykorzystania
krojów pism, estetykę przygotowania plansz prezentacyjnych.
7. Kwalifikacja prac i nagrody
Oceny prac dokona Jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Jury przyzna regulaminowe nagrody:
Grand Prix
oraz w każdej kategorii: I Nagrodę
II Nagrodę
III Nagrodę
Wyróżnienia
oraz dokona wyboru prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymają najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu.
8. Postanowienia końcowe
Uczestnicy konkursu przysyłają prace na własny koszt, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych w katalogu i na stronie
internetowej szkoły w celu informacji i promocji konkursu.
Po zakończeniu wystawy prace mogą być odesłane na koszt szkół uczestniczących w konkursie.
Należy podać informację o odesłaniu prac w dołączonej karcie zgłoszenia.
Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autorów zgody na warunki niniejszego
regulaminu.
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Nazwisko i imię nauczyciela

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
w publikacjach dotyczących konkursu.

Podpis autora
Podpis nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka
w publikacjach dotyczących konkursu.
Podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
małoletniego uczestnika konkursu
Proszę o odesłanie pracy po zakończeniu konkursu na koszt odbiorcy

Kartę należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i dołączyć wraz z płytą CD do zgłoszonej pracy

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8
reprezentowany przez Dyrektora mgr Ewelinę Piasecką-Woźniczkę.
Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski,
adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl, tel. 503 038 001.
Dane osobowe, zgromadzone w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji
konkursu oraz celach promocyjnych konkursu i jego uczestników. Dane osobowe są przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane, a także do przez okres
dochodzenia praw lub roszczeń. Odbiorcą danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia są:
·- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków związanych z organizacją konkursu,
·-podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Uczestnik konkursu ( rodzic, opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 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
związanych z udziałem w konkursie. Brak podania danych osobowych skutkować będzie odrzuceniem
zgłoszenia udziału w konkursie.
Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.

miejscowość, data………………………………………..

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

