ONLINE
REGULAMIN 23. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA W ZABRZU - ONLINE:
I. Przepisy ogólne:
1. Organizatorami 23. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania Online są (dalej jako Organizatorzy):
1.1) Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu (Organizator Główny – dalej jako: Organizator)
1.2) Urząd Miejski w Zabrzu
1.2.A) Wydział Kultury i Dziedzictwa
1.2.B) Biuro Współpracy z Zagranicą
1.3) Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
1.4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji S.A. w Zabrzu
2. Partnerzy:
2.1) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2.2) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
2.3) Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu
2.4) Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2.5) Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2.6) dr Paweł Kaleta
3. Cele konkursu to:
3.1) popularyzacja sztuk plastycznych,
3.2) rozwój osobowości artystycznej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
3.3) inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności rysunkowych,
3.4) promocja utalentowanych dzieci i młodzieży,
3.5) podejmowanie artystycznej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości kulturalnej,
3.6) spotkania międzykulturowe artystycznie utalentowanych dzieci i młodzieży z różnych krajów,
3.7) promocja polskiej kultury i sztuki.
4. Udział w Festiwalu oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.
II. Uczestnicy:
1. Festiwal jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski i zagranicy, zwanych dalej Autorami.
2. Festiwal zostanie podzielony na kategorie wiekowe:
3. Kategorie wiekowe uczestników festiwalu:
3.1) 1. kategoria – bez ograniczeń – szkoły specjalne, osoby niepełnosprawne,
3.2) 2. kategoria – od 3 do 6 lat – przedszkola,
3.3) 3. kategoria – szkoły podstawowe kl. I-III,
3.4) 4. kategoria – szkoły podstawowe kl. IV-VI
3.5) 5. kategoria – szkoły podstawowe kl. VII-VIII i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych
3.6) 6. kategoria – szkoły ponadpodstawowe,
3.7) 7. kategoria – szkoły plastyczne /LSP, LP, OSSP/,
3.8) 8.kategoria - od 20 do 25 lat – szkoły wyższe,
3.9) 9. kategoria – od 26 do 100 lat

REGULAMIN 23. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA W ZABRZU - ONLINE | REGULAMIN

1/3

III. HARMONOGRAM MFR:
1. Początek – 29 maja 2020 r. o godz. 9:00
2. Finał – 5 czerwca 2020r.
3. W tygodniu festiwalowym uczestnicy konkursu mogą spodziewać się atrakcji w postaci filmów z wizyt w pracowniach artystów
pokazujących swój warsztat wszystkim sympatykom Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. Materiały będą publikowane na profilu
MFR-official na portalu facebook.
IV. Przepisy dotyczące prac:
1. Konkurs polega na wykonaniu rysunkowego studium postaci ludzkiej z natury.
2. Praca musi zostać wykonana dowolną techniką rysunkową, na dowolnym podobraziu (płótno, karton, papier lub inne) o formacie
nieprzekraczającym B1(100x70).
3. Wykonaną pracę należy odpowiednio sfotografować i opisać.
4. Autorzy pracują indywidualnie.
5. Prace uczestników Festiwalu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innej pracy.
Nie mogą być to także prace, które były publikowane w mediach lub brały udział w innych konkursach.
6. Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie narusza
praw autorskich oraz jakichkolwiek
innych praw osób trzecich; odpowiedzialność za
naruszenie przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości
obciąża uczestnika konkursu.
7. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do
wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
8. Każda publikowana praca powinna być opisana w poście umieszczanym na profilu facebookowym „Międzynarodowy Festiwal Rysunku w Zabrzu – official” w następuący sposób: imię autora, kategoria wiekowa (znajdziesz w opisie na wydarzeniu).
9. Publikacja pracy na profilu fb jest jednoznaczna z przystąpieniem do formy festiwalowej wydarzenia oraz akceptacją formuły festiwalu na portalu społecznościowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
V. Wybór prac do katalogu:
1. Po zakończeniu Konkursu Organizator przewiduje umieszczenie wybranych prac w publikacjach podsumowujących festiwal, w tym
na stronach internetowych Organizatorów konkursu, w wewnętrznym serwisie informacyjnym, materiałach reklamowych i poligraficznych wydawanych przez Organizatora (katalog wystawy).
2. Do katalogu kwalifikować się będzie 30-50 prac z najwyższą ilością lajków pod swoją pracą. Organizator zastrzega sobie możliwość
kontaktu z wybranymi autorami prac w formie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym w celu opracowania katalogu.
3. Zgłoszenie udziału do festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imię,
nazwisko, wiek, reprezentowana instytucja) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych
dokumentów dot. festiwalu. Dane wymienione powyżej przekazują na prośbę Organizatora tylko laureaci festiwalu w celu publikacji
wyników na stronach internetowych Organizatorów oraz przygotowania publikacji (m.in. katalogu).
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów w formie:
zdjęcie pracy, imię i nazwisko
autora, wiek, reprezentowana instytucja.
VI. Patronaty:
1. Pani Małgorzata Mańka–Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

REGULAMIN 23. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA W ZABRZU - ONLINE | REGULAMIN

23

VII. Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:
1.1) Administratorami Danych Osobowych są:
		
1.1.A) Współadministratorem w zakresie publikowania wyników konkursu oraz relacjonowania wydarzenia na stronie
www.um.zabrze.pl: Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców
Śląskich nr 5-7. Kontakt do IOD: iod@um.zabrze.pl.
		
1.1.B) Współadministratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia turnieju zgodnie z zapisami
regulaminu oraz publikacją na stronie https://szkolaplastyczna.eu/ jest Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, reprezentowany przez Dyrektora
Szkoły – Pana Wojciecha Wernera, ul. K. Sitki 55, 41-810 Zabrze. Kontakt do IOD: patrycja@informatics.jaworzno.pl.
		
1.1.C) Współadministratorem w zakresie publikowania wyników konkursu oraz relacjonowania wydarzenia na stronie
https://mok.art.pl/pl/ jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a. Kontakt do IOD: marcin@informatics.jaworzno.
pl
		
1.1.D) Współadministratorem w zakresie publikowania wyników konkursu oraz relacjonowania wydarzenia na stronie
https://mok.art.pl/pl/ jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o, ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze. Kontakt do IOD: daneosobowe@mosir.zabrze.pl
1.2) Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
1.3) Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników
konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej
archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
1.4) Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa
rzecz usług.
1.5) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VIII. Przepisy końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac, a także do zaprezentowania w publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora ma on prawo do przesunięcia terminów festiwalowych, zmiany
poszczególnych punktów w regulaminie lub całkowitego odwołania Festiwalu.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
5. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie 32 2750285 lub pod adres e-mail: sekretariat@zs18.zabrze.pl
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