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Konkurs plastyczny
„Z Wigrami w tytule”
Wigierski Park Narodowy, we współpracy ze szkołami, zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół
podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych Suwalszczyzny do udziału w konkursie
plastycznym z okazji 30-lecia utworzenia WPN.
Regulamin konkursu


Tematem prac mają być wyróżniające się walory przyrodnicze i krajobrazowe WPN,
utrwalone w malarstwie, grafice lub rysunku. Prace mogą być wykonane dowolną
techniką (niedopuszczalne są fotografie, makiety, rzeźby, płaskorzeźby i inne formy
przestrzenne).



Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout (papierową lub tekturową ramkę).
Pożądany format: A4. Prace powinny być oryginalne i wykonane osobiście.



Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego i konkursu finałowego. Pierwszy
etap to wstępna ocena prac w szkołach, w wyniku której nastąpi wybór maksymalnie 3
najlepszych prac z danej klasy, grupy lub zespołu.



Wybrane prace należy złożyć lub przesłać na adres: Muzeum Wigier im. Alfreda
Lityńskiego w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki z dopiskiem „Konkurs plastyczny” do
dnia 31 stycznia 2019 r.



Prace powinny być opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, numerem
telefonu kontaktowego i adresem szkoły. Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu
finałowego jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych (w załączeniu do niniejszego zaproszenia).



Prace plastyczne będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych,
 uczniowie szkół ponadpodstawowych.
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Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace
pod względem artystycznym i wytypuje w każdej kategorii nagrodę główną i 5
wyróżnień.



Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2019 r. w Muzeum
Wigier w Starym Folwarku.



Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich dzieła zostaną
opublikowane w kwartalniku „Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku
Narodowego. Jedna z prac zostanie wydana w formie pocztówki promującej WPN.
Sponsorem tego wydawnictwa będzie portal Smaczne podróże.
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
Ja niżej podpisany …………………………………………
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu
plastycznego.
2. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy plastycznej i że nie narusza ona praw osób
trzecich.
3. Przenoszę na Organizatora tj. Wigierski Park Narodowy nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do utworu – zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej w zakresie następujących pól
eksploatacyjnych :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....Autor
skie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora z chwilą podpisania niniejszego
oświadczenia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w opisie pracy
plastycznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000 –t.j.) przez Organizatora w celach związanych z realizacją konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Wigierski Park Narodowy ( Krzywe
82, 16-402 Suwałki ). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne
do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
5.

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowany
podczas realizacji konkursu w wydawnictwach WPN i na stronie internetowej parku. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

……………………………………………….
( data i podpis Organizatora )

………………………………………………………
( data i podpis pełnoletniego uczestnika)
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OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA UCZESTNIKA
NIEPEŁNOLETNIEGO
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………… zam…………………………………………… jako
przedstawiciel ustawowy syna/córki ( opiekun prawny dziecka )…………………………………………….…………
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu
plastycznego……………………………………
2. Oświadczam, że………………………………………………… jest autorem zgłoszonej pracy plastycznej i
że nie narusza ona praw osób trzecich.

3. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny …………………….……………………. przenoszę na
Organizatora tj. Wigierski Park Narodowy nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do
utworu – zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej w zakresie następujących pól
eksploatacyjnych :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...Autorskie prawa
majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora z chwilą podpisania niniejszego
oświadczenia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 –t.j.) przez
Organizatora w celach związanych z realizacją konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych jest Wigierski Park Narodowy ( Krzywe 82, 16-402 Suwałki ).
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane.
5. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
……………………………….……………………………………………. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 –t.j.) przez Organizatora w
celach związanych z realizacją konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danych jest Wigierski Park Narodowy ( Krzywe 82, 16-402 Suwałki ). Posiadam wiedzę, że
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały
zebrane.
6. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów
zawierających wizerunek ………………………………………..…………………………… zarejestrowany
podczas realizacji konkursu w wydawnictwach WPN i na stronie internetowej parku. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

……………………………………………….
( data i podpis Organizatora )

………………………………………………………
( data i podpis przedstawiciela
Ustawowego/opiekuna)
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INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu plastycznego
organizowanego przez Wigierski Park Narodowy
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje się, że:
1. Administratorem danych jest: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
2. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
a) organizacji konkursu i przyznania nagród,
b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wigry.org.pl.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu, wydawnictwu Kwartalnika Wigry i portalowi
Smaczne Podróże oraz członkom Jury.
7.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
9. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
10. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Dane osobowe, których administratorem jest Wigierski Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie są profilowane.

………………………………
miejscowość, data

……………………...……………………………….……………………..…………..
podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna

