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Wychowania przez Sztukę InSEA

Życie na ziemi jest niezwykle ciekawe i zaskakujące - proponujemy aby uczestnicy III edycji konkursu ukazali
graficznie „Tajemnice nocy”. Nocni łowcy - świat nocnych zwierząt, fauna i fora w blasku księżyca, jaskinie,
nocne wędrówki ludzi i zwierząt, nocne mgliste pejzaże, blaski i cienie. Po zmierzchu świat prezentuje się
inaczej, jest często zagadkowy, tajemniczy, wywołuje różne emocje takie jak: strach i ciekawość. Temat jest
bardzo szeroki i otwarty na waszą wyobraźnię. Zatem do dzieła młodzi twórcy - czekamy na wasze prace
graficzne i ciekawe pomysły artystycznec

1. WARUNKI UDZIAŁU
Prace można wykonać w dowolnej technice grafiki warsztatowej (tj. linoryt, sucha igła, akwaforta, akwatnta,
drzeworyt, gipsoryt, tektoryt, monotypia, oraz inne techniki druku wklęsłego i wypukłego)

2. FORMAT: A-4, A-5
Prosimy nie oprawiać i rolować prac. 

3. UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6 - 13 lat ze szkół oraz placówek pozaszkolnych.
UWAGAc Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę graficzną. Każdy nauczyciel może przesłać
maksymalnie 10 prac swoich Uczniów.

4. CELE KONKURSU
Popularyzacja tradycyjnych technik grafiki  warsztatowej wśród dzieci  i  młodzieży.  Propagowanie ochrony
przyrody,  życia  w  zgodzie  z  naturą,  dbanie  o  środowisko  naturalne.  Biennale  Małej  Formy  Graficznej
to również  wymiana  doświadczeń  między  uczestnikami  konkursu,  a  wystawa  pokonkursowa  to  forma
konfrontacji umiejętności oraz święto grafiki dzieci i młodzieży.

5. TERMINY
Ostateczny termin nadsyłania prac: 14.11.2022 r.



6. WYSYŁKA PRAC
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Pałac Młodzieży
„Tajemnice nocy” - GRAFIKA
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

7. KOORDYNATOR KONKURSU
Agnieszka Zając-Wnukowska – kontakt: agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl

8. OPIS PRAC:
Każda  praca  powinna  być  czytelnie  opisana  -  pismem  drukowanym  według  poniższego  wzoru  -  kartę
zgłoszenia - należy dołączyć do pracy (przykleić na odwrocie grafiki)
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imię i nazwisko autora: ...................................................................................................................
wiek autora: ................................................................................................................................….
technika graficzna: ......................................................................................................................….

dane szkoły / placówki
nazwa szkoły/placówki
adres: ............................................................................................................................................
telefon: ..........................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................

imię i nazwisko nauczyciela: ......................................................................................................….
tel.: ............................................................................................................................................….
e-mail: .......................................................................................................................................…..

Zapoznałam/em  się  i  akceptuję  regulamin  konkursu  i  tym  samym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie
zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu, danych osobowych oraz publikację prac na potrzeby konkursu

….............................................................................................................................................……..
 data i podpis nauczyciela

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, każda praca powinna być opisana, nie wolno rolować prac,
ani  ich  oprawiać,  podklejać  itp.  W  konkursie  będą  oceniane  oryginalne  odbitki  grafik  odpowiednio
sygnowane z przodu pracy. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas przesyłki, przewozu.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.

10. PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA NADESŁANYCH PRAC
Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy graficznej. Uczestnik przystępując do konkursu
wyraża  zgodę  na  rozpowszechnianie,  przystosowanie  i  publikowanie  pracy  oraz  na  jej  zwielokrotnienie
jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej
wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na to, że we
wskazanym  wyżej  celu  organizator  może  upoważnić  podmioty  z  nim  współpracujące  do  wykorzystania



nadesłanej  pracy  podpisanej  imieniem  i  nazwiskiem  wraz  z  wiekiem  uczestnika  konkursu.  Udzielenie
powyższych  praw nie  wiąże  się  z  obowiązkiem zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  uczestnika.  Warunkiem
wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie oraz do ostatecznej interpretacji kwesti spornych
wynikających z tego regulaminu.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13 ust.1  i  2.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 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 –
RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą 

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl 
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  konkursu pt. „III  Ogólnopolskiego

Biennale Małej Formy Grafcznej „Tajemnice nocy”” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych

finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie
internetowej organizatora konkursu. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu. 
7. Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do treści  swoich danych  oraz  prawo ich sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych. 

9. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych jest  dobrowolne,  a  konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

10. Pana/Pani  dane NIE będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania. 

mailto:iod@pm.katowice.pl

