
 

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  
„POEZJA W OBRAZACH”  
 - POETÓW POLSKICH        

 
REGULAMIN  
 

ORGANIZATOR:  
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62 

E-mail: palac@palac.szczecin.pl 
 

MIEJSCE KONKURSU, TERMINY, ADRESACI: 
 

1. Konkurs jest organizowany w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin. 

2. Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, domów 

kultury i innych placówek oświatowych. 

3. Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 26.04.2019r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

4. Prace należy dostarczyć lub przesłać do sekretariatu na adres: 

 
Pałac Młodzieży - PCE 
       al. Piastów 7 
    70-327 Szczecin 

                                                                z dopiskiem „Poezja w obrazach” 
 

5. Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionej i podpisanej Zgody przez rodzica/opiekuna 
prawnego lub samego uczestnika, której treść jest nieodłącznym elementem niniejszego 
Regulaminu.  Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora  
https://palac.szczecin.pl w dniu: 27.05.2019r.  

7. Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 10.06.2019r.  do 01.09.2019r. w siedzibie Pałacu 
Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

 

CELE KONKURSU: 
 

1. Upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży; 
2. Rozbudzanie wrażliwości i empatii, skłanianie do refleksji; 
3. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 
4. Wyrażenie nastroju i obrazu poetyckiego adekwatną techniką plastyczną; 
5. Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych i estetycznych; 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Prace muszą być oparte na poezji poetów polskich; 

2. Wymagany format prac: A2, A3,  grafika: format dowolny; 

3. Techniki płaskie na papierze (bez materiałów sypkich ! ) 

Prace zawierające gotowe elementy nie wykonane własnoręcznie przez autora typu: plastelina, 

modelina, cekiny, guziki, koraliki, serwetki, bibuły, muszelki, kasza, ryż – nie będą oceniane! 

4. Techniki: malarskie, rysunkowe (np. pastele, akwarele, pisaki), techniki mieszane itp., 

 techniki graficzne - grafika tylko warsztatowa (oprócz grafiki komputerowej); 

5. Prace nie mogą być oprawione oraz nadesłane w rulonach.  Prace zniszczone oraz nie 

 spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury! 

6. Maksymalna liczba prac z jednej placówki – 15 (od każdego autora po jednej pracy);             

mailto:palac@palac.szczecin.pl


7. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie:  

  - imię i nazwisko autora pracy,  

  - wiek autora, 

- adres szkoły lub placówki, 

   - imię i nazwisko nauczyciela, 

        - dołączony tekst ilustrowanego wiersza wraz z autorem ,  trwale przytwierdzony  

     na odwrocie pracy plastycznej - nie zszywać i nie spinać  spinaczami!    

8.  Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac. 
9. Pytania dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie należy kierować do pani Marioli Grochowskiej 
    drogą mailową: m.grochowska@palac.szczecin.pl 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 
 

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników: 
  

I.     7 - 9 lat 
II.   10-12 lat 
III.  13-15 lat 
IV.  16-19 lat 

 

OCENA: 
 

Organizator powoła jury złożone z artystów plastyków, poetów i dziennikarzy, które dokona oceny 
nadesłanych prac i przyzna tytuł laureata w każdej kategorii wiekowej autorom prac oraz 
wyróżnienia.  
 
NAGRODY: 
 

1. Laureatom oraz osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

Będą one do odbioru w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży – PCE bądź przesłane na adres 

danej placówki, która dokonała zgłoszenia uczestnika konkursu. 

2. Kwalifikacja pracy do wystawy nie oznacza przyznania autorowi nagrody oraz dyplomu. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w konkursie, szczególnie kosztów 

dojazdu, przesłania prac itp. 
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne 

kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie zgłoszeń związanych z konkursem. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach 

treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem 
daty rozpoczęcia jego obowiązywania. 

 

DANE OSOBOWE: 
 
Informujemy, że Administratorem  danych  osobowych zgłoszonych do konkursu „Poezja w obrazach” jest  
Pałac  Młodzieży – Pomorskie  Centrum  Edukacji w Szczecinie. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem: https://palac.szczecin.pl/rodo/ 
 
 
 

Regulamin obowiązuje od  14.01.2019 r. 
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Załącznik nr 1  
 

 

………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 I WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ 

 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie 
art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i innych 
niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej)  
i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez placówkę 
oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową zadaniami. Mam świadomość tego, iż 
zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 
 

 Imię i nazwisko dziecka   

PESEL  

Dane osobowe i praca plastyczna będą przetwarzane w zakresie: 
UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POEZJA W OBRAZACH” 

  
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki 
oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu facebook placówki oświatowej, 
zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z 
konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi. 
  

  
  
 ZEZWALAM / 

NIE 
ZEZWALAM 

  
  

  
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa 
mojego dziecka w wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum 
Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, 
odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
Data podpisania: 
 

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: https://palac.szczecin.pl/rodo/ 
 

 
     ____________________________ 

    [data, imię i nazwisko, podpis] 
 

https://palac.szczecin.pl/rodo/


Załącznik nr 2  

 

 

 
………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

 

 

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 I WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
mojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i innych niezbędnych danych osobowych  
w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, w tym 
imieniem i nazwiskiem, przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, 
kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową 
zadaniami. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 
 

 Imię i nazwisko   

PESEL  

Dane osobowe i praca plastyczna będą  przetwarzane w zakresie: 
UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM „POEZJA W OBRAZACH”  

  
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki 
oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu facebook placówki oświatowej, 
zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z 
konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi 
  

  
  
ZEZWALAM / 

NIE 
ZEZWALAM 

  
  

  
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac mojego 
autorstwa w wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum 
Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, 
odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
Data podpisania: 
 

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: https://palac.szczecin.pl/rodo/ 
 

 
  ____________________________ 

                                                                                                           [data, imię i nazwisko, podpis] 
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