REGULAMIN
KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU MURALU
„BUNTOWNICZKI”
Idea
Dziewczynki lubią kolor różowy, kochają kucyki, nie rozumieją matematyki, marzą o pracy modelki i zostać
uratowaną przez księcia na białym koniu. Badania pokazują, że dziewczęta rzadziej dostają zabawki naukowe. Rodzice
chętniej posyłają córki na dodatkowe zajęcia artystyczne, a synów na sportowe i związane z umiejętnościami technicznymi.
Nauczyciele więcej pracują nad myśleniem krytycznym uczniów niż uczennic. Te niewinne stereotypy i nieuświadomione
działania przekładają się na budowanie przekonań i poczucia własnej wartości wielu kobiet. Średnio 57% z nich przyznaje, że
szufladkowanie miało negatywny wpływ na ich życie. Zdaniem psychologów etykietki przyklejane dziewczynkom prowadzą
do porzucenia przez nie "nietypowych" zainteresowań i zmniejszenia pewności siebie w przyszłości.
Głównym celem projektu jest stworzenie projektu muralu, zwracającego uwagę na obraz dziewczyny [kobiety], która
nie poddaje się stereotypom i poszukuje swojej drogi życiowej. Chcemy propagować sylwetki silnych i niezależnych
bohaterek kobiecych, podejmujących wyzwania współczesnego świata.
Organizator
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Trawiasta 10 04-618 Warszawa
Współorganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19,
04-831 w Warszawie
1.

Cel Konkursu
• wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego
• kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych
• pogłębianie wiedzy historycznej
• upowszechnianie wiedzy na temat wybitnych Polek
• doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
• rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży
• promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

2.

Tematyka muralu:
Temat muralu określa szeroko rozumiane pojęcie „BUNTOWNICZKI”. Praca może nawiązywać do konkretnych
kobiet-buntowniczek, skupić się na symbolicznym przedstawieniu Buntowniczek lub być pracą typograficzną/graffiti.
Elementy obowiązkowe:
• hasło: Buntowniczki
• logo Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer
https://drive.google.com/file/d/1xuVALbn8mYjwW5blmm4yOIXycm8NSmB_/view?usp=sharing
• logo Szkoły Podstawowej nr 140
https://drive.google.com/file/d/1OvrJDC_xeQRAKhEkOob0U56lgQMisUAu/view?usp=sharing
Zabrania się umieszczania w kompozycji treści obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie
obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane
dobre obyczaje.

3.

Warunki uczestnictwa
• Konkurs na wykonanie muralu ma charakter otwarty.
• Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespoły autorskie.
• Projekty murali muszą być oryginalne, wykonane specjalnie na potrzeby Konkursu.
• Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
• Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza,
że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
• Pracę należy podpisać godłem oraz oznaczyć kategorią wiekową (np. Zielona Herbata, III). Prosimy o nie
podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem – te dane znajdą się w karcie zgłoszeniowej!
• Oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych dotyczące ochrony danych osobowych, publikacji wyników
Projektu przechowuje Dyrektor zgłoszonej szkoły do 30 czerwca 2021 r. (Załącznik 2 i 3)

4.

Warunki techniczne
• Format prac – A3
• Technika dowolna płaska (również grafika komputerowa)

5.

Kategorie wiekowe:
• kategoria I: 7 – 9 lat
• kategoria II: 10 – 13 lat
• kategoria III: 14 – 16 lat
• kategoria IV: powyżej 17 lat
• kategoria V: praca grupowa

6.

Zgłoszenia, termin i miejsce nadsyłania prac
• prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy, Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26, ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa z dopiskiem:
KONKURS „Buntowniczki” – w nieprzekraczalnym terminie 26.02.2021r., (liczy się data wpływu do
placówki!)
• Do koperty z pracami należy dołączyć zbiorczą kartę zgłoszenia (zał.1)!!

7.

Kryteria oceny:
• zgodność z tematem
• oryginalność ujęcia tematu
• poprawność kompozycji
• estetyka wykonania
• umiejętności warsztatowe ucznia, właściwe dla wybranej techniki plastycznej
• samodzielność wykonania

8.

Postanowienia końcowe
• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac we
wszelkiego rodzaju mediach.
• Prace przechodzą na własność Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Kontakt do organizatorów:
Jagoda Wypyszyńska: 796130050;
adres e-mail: buntowniczkiprojekt@gmail.com

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia udziału szkoły
w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Buntowniczki”

1.Nazwa szkoły ….................................................................................…………………
2.Adres szkoły .....................................................................................…………………
3.Imiona i nazwiska autorów oraz godła
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
………………………………………………………………………………………………………………

5. Kontakt do opiekuna (e-mail/ telefon)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Podpis opiekuna artystycznego

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka
w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26
oraz Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w
Warszawie
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie:
...........................................................................................................................
imię i nazwisko , wiek
..........................................................................................................................
nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)
...........................................................................................................................
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres

w celach wynikających z organizacji Projektu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w
portalach społecznościowych organizatorów Projektu, w publikacjach dotyczących Projektu, w szczególności informujących
o jego efektach.
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje
dziecko pracy literackiej, w materiałach promocyjnych związanych z Projektem, w publikacji okolicznościowej, na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka jako uczestnika projektu. Niniejsza zgoda
dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia,
nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Trawiastej 10, 04-618 Warszawa
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, jego
promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Projektu oraz przez okres wynikający z
przepisów prawa.
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania w Projekcie

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
Projektu.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Projektu

……………………………………………………………
miejscowość i data

Załącznik nr 3

ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA
W związku z III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy,

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26
oraz Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w
Warszawie
I. Moje dane osobowe:
...........................................................................................................................
imię i nazwisko
...........................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
...........................................................................................................................
dane kontaktowe: telefon, e-mail II.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z
organizacji Projektu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem 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).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronach internetowych
i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Projektu, w publikacjach dotyczących Projektu, w
szczególności informujących o jego efektach.
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca
nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Trawiastej 1
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, jego
promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Projektu oraz przez okres wynikający z
przepisów prawa.
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w
Projekcie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w

regulaminie Projektu
…………………………………………………………………………
czytelny podpis nauczyciela/ opiekuna artystycznego

……………………………………………………………
miejscowość i data

