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Konkurs plastyczny pt. „Szybuję w przestrzeni odwagi” adresowany jest do dzieci
w wieku 6−9 lat. Celem konkursu jest rozbudzenie refleksji nad fenomenem odwagi.
Odwaga to postawa oparta na zmierzeniu się z tym co nieznane, trudne, czasem zagrażające. Odwaga jest pozytywną cechą, sprzyja nam, dodaje energii, wzmacnia pewność
siebie. Aby odnaleźć się w jej przestworzach często musimy pokonać wiele własnych
ograniczeń. Oczekujemy rysunkowych i malarskich historii opisujących tą pasjonującą
przygodę. Zachęcamy do otwartej formuły skojarzeń na temat odwagi.
Organizator liczy na autorskie prace o wysokich walorach artystycznych, będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów dziecka. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1.

Organizatorem konkursu pt. „Szybuję w przestrzeni odwagi” jest Galeria Sztuk Współczesnej w Opolu.
2.
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6–9 lat.
3.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
5.
Praca powinna być wykonana w technikach rysunkowo-malarskich, na papierze w formacie min A3 (297 mm x 420 mm), max B1 (700 x 1000 mm). Oczekujemy prac nieoprawionych w passe-partout, bez wydruków ksero, czy wyklejanek.
6.
Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę.
7.
Prace muszą posiadać naklejoną z tyłu wypełnioną kartę zgłoszenia.
8.
Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
9.
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
11. Podane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu
z właścicielem danych, wskazania laureatów Konkursu.
12. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w
ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na
względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak
może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
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Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną,
cyfrową lub drukarską,
obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu
(w tym przy użyciu Internetu),
rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, wystawienie, a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie,
w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych
lub nieodpłatnych,
wprowadzenie do pamięci komputera,
wykorzystanie Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy.
Prace zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Organizatora.
Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora, otrzymają:
I MIEJSCE – KAMERA SPORTOWA, DESKOROLKA AUTORSKA
II MIEJSCE – TABLET, DESKOROLKA AUTORSKA
III MIEJSCE – TABLET, DESKOROLKA AUTORSKA
TRZY WYRÓŻNIENIA – MATERIAŁY PLASTYCZNE
Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo pakiet wydawnictw
Galerii Sztuki Współczesnej.

16.

Prace wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia i Zgodą na wykorzystanie wizerunku i przeniesieniem majątkowych praw autorskich należy składać w terminie od 27.03.2017
do 26.05.2017 r. na adres:
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ,
PLAC TEATRALNY 12, 45-056 OPOLE,
Z DOPISKIEM: „Szybuję w przestrzeni odwagi”
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17.
18.

19.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody rzeczowe z uwagi na ich wartość nie będą objęte obowiązkiem podatkowym
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Wyniki konkursu (lista laureatów oraz autorów prac, które zakwalifikowały się do wystawy) zostaną podane do wiadomości 2.06.2017 r. na stronie organizatora (www.galeriaopole.pl), wręczenie nagród odbędzie się na wernisażu pokonkursowej wystawy
08.06.2017 r. w galerii „ANEKS” (Plac Teatralny 12, Opole) o godz.13.00.
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