Regulamin konkursu plastycznego „Prześlij kartkę Bakcylowi!”

Cel konkursu:
Konkurs odbywa się w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Jubileuszowa, dziesiąta edycja jest
doskonałą okazją do świętowania i przekazywania życzeń w różnych formach. Pragniemy udowodnić, że
w erze najnowocześniejszych technologii, zwyczaj wysyłania kartek urodzinowych ma swoją szczególną
wartość i może sprawić radość. Zależy nam na podtrzymaniu tej powoli zanikającej tradycji, przy
jednoczesnym rozbudzeniu dziecięcej wyobraźni, rozwoju inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej.

Organizator konkursu:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Założenia organizacyjne:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
(od 3-15 lat), podzielonych na trzy kategorie wiekowe:
 3-6 lat (przedszkole)
 7-11 lat (szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna)
 12-15 lat (szkoła podstawowa/gimnazjum)
2. Prace plastyczne mogą być wykonane kredkami, pastelami, farbami, plasteliną lub technikami
dekoracyjnymi (wydzieranka, wycinanka, fotokolaż, kolaż, itp.)
3. Prace powinny zostać wykonane w formacie: A4
4. Każde zgłoszone dziecko może przesłać JEDNĄ, indywidualną pracę, wcześniej nieopublikowaną.
5. Prace wraz z formularzem zgody należy przesłać lub dostarczyć do 6 maja 2019 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Biuro Organizacyjne Bydgoskiego Festiwalu Nauki
ul. Chodkiewicza 30, bud. B, pok. 261
85-064 Bydgoszcz
(z dopiskiem: konkurs plastyczny: Prześlij kartę Bakcylowi)
Prace dosłane po tym terminie nie będą oceniane.
6. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie – pismem drukowanym zamieścić dane:
- imię i nazwisko wykonawcy pracy,
- wiek dziecka,
- imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica),

- dokładny adres i e-mail przedszkola/szkoły/gimnazjum (jeśli taki jest), numer telefonu kontaktowego
przedszkola/szkoły/gimnazjum. Wymagana jest także zgoda rodzica lub prawnego opiekuna każdego
dziecka na udział w konkursie, przyklejona z tyłu pracy dziecka (wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody
stanowi załącznik do Regulaminu). Prace niepodpisane, anonimowe oraz bez dołączonej zgody rodzica
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursowych i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
8. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać kolorowymi kartkami, tekturami itp.
9. Kryteria oceny:
- samodzielność wykonanej pracy,
- zgodność z tematem,
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność,
- ciekawą treść życzeń,
- staranność i estetyka wykonania.
Jury powołane przez organizatora Konkursu, spośród nadesłanych prac wyłoni laureatów.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2019 r. podczas Pikniku NaukowoRodzinnego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.
11. O wynikach konkursu, dokładnym czasie oraz miejscu wręczenia nagród powiadomimy dyrektorów
i nauczycieli przedszkoli/szkół/gimnazjum telefonicznie lub drogą e-mailową.
12. Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac w prasie, katalogach, folderach i innych wydawnictwach promujących konkurs.
13. W oparciu o nadesłane prace plastyczne powstanie galeria prac: „Prześlij kartkę Bakcylowi”
opublikowana na stronie www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl
14. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
15. Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników mogą być odebrane w siedzibie organizatora
w terminie do 30 dni od daty zakończenia Festiwalu (adres w punkcie 5)
16. Laureaci konkursu zameldowani poza Bydgoszczą, zainteresowani otrzymaniem nagrody drogą
pocztową proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem Organizacyjnym BFN tel. 52 34 19 120 w terminie
do 30 dni od zakończenia Festiwalu.
17. Nagrody nie odebrane w terminie przekazane zostaną do dyspozycji Organizatora.
18. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu „Prześlij kartkę
Bakcylowi”

Wzór zgody rodzica (opiekuna prawnego dziecka)
………………………., dnia ………………… 2019 r.
Ja …………………………………………………………………………………………………wyrażam
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zgodę na uczestnictwo mojego
syna/córki
………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

na udział w konkursie plastycznym „Prześlij kartkę Balcylowi” organizowanego przez Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu,
który akceptuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych
moich oraz dziecka, uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez
organizatora oraz na ich upublicznienie, w szczególności poprzez opublikowanie imienia, nazwiska,
miejsca zamieszkania (miejscowości) w galerii pokonkursowej oraz w publikacjach pokonkursowych.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
2) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby oraz w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez
organizatora. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności pracownicy organizatora oraz
osoby współuczestniczące w organizacji oraz uczestniczące w konkursie plastycznym „Prześlij kartkę
Bakcylowi”. Mam prawo dostępu do treści danych własnych i dziecka oraz prawo ich poprawiania;
3) Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, Organizator nie przekazuje tych danych osobom
trzecim w innym celu i zakresie niż określony w niniejszą zgodą.

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

