Konkurs Plastyczny pt. ,,Cypisek w Teatrze’’
Konkurs mały, lekki, zgrabny
Rysunkowy, z wyobraźnią
Narysujcie nam kochani
Co ma związek z naszą bajką…
W bajce o nim nie mówimy
Ale był! I to nie spisek
Z Hanki i Rumcajsa serca
Zrodził syn się im Cypisek
Jak wyglądał, my nie wiemy…
Ale Wy nam podpowiecie!
Blondyn, szatyn, czy też rudy
Kredki w dłoń i rysujecie!
Potem te rysunki Wasze
Panie, Tatusiowie, Mamy
Niech przyniosą do Teatru
My wyboru dokonamy
Ten kto z pasją, sam stworzy
Wspomnianego tu Cypiska, a nie jakieś wywijasy
Szanse ma w konkursie wygrać
bilety na spektakl dla swej klasy!
Powodzenia Wam życzymy
Sami zaś nie przeszkadzamy
I herbatkę popijając
Na rysunki już czekamy!
ZASADY KONKURSU
I. Organizator:
Teatr Polski
ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
www.teatrpolski.eu
II. Terminy:
•
•
•
•

Początek konkursu:
27.03.2019r.
Nadsyłanie prac:
do 30.04.2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu :
10.05.2019r. godz. 14:00
Wręczenie nagród (wernisaż) : 29.05.2019r. godz. 10:00

III. Temat konkursu:
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej postać Cypiska,
syna Hanki i Rumcajsa.

IV. Cele konkursu:
•
•
•
•
•

wprowadzenie dzieci w świat Teatru
rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci
rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej
popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu

V. Kryteria oceny:
•
•
•
•
•

zgodność z tematem
interpretacja własna tematu
walory artystyczne
kompozycja
warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami

VI .Nagroda:
1. Dziecko lub grupa dzieci , która wykona najciekawszą pracę, zostanie nagrodzona
zaproszeniami do Teatru na spektakl pt. ,,Przygody Rozbójnika Rumcajsa’’ w terminie
wyznaczonym przez Biuro Organizacji Widowni.
2. Nagrody wręczone będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w
siedzibie Teatru Polskiego, Scena na Łasztowni, ul. Energetyków 40 w dniu 29.05.2019r. o
godz. 10.00
3. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie
internetowej www.teatrpolski.eu w dniu 10.05.2019r. od godz. 14.00

VII. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5 do 9 lat
2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestników na temat konkursu.
3. Każde dziecko lub grupa dzieci, może zgłosić jedną pracę w FORMACIE MINIMUM A3 – MAX
B1, wykonaną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
5. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI
LITERAMI karta zgłoszenia
VIII. Warunki dostarczania prac:
1. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z
wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
2. Prace z dopiskiem ,,CYPISEK W TEATRZE’’ należy przesłać pocztą na adres :
Teatr Polski
ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(decyduje data wpłynięcia pracy!) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora
nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r.

w

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Plastyczny pt. ,,CYPISEK W TEATRZE’’
DANE AUTORA PRACY lub GRUPY

Imię, nazwisko lub nazwa grupy oraz wiek uczestnika
………………………… ………………………………………………………. ……… ………………………………………
……………………………………….……………………..
PRACA KONKURSOWA
Tytuł ……………………………………………………………………………………………………
Technika …………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN ARTYSTYCZNY LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie)

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………
e-mail …………………………………………………….
PLACÓWKA
Nazwa ………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………
Telefon / E-mail ………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych jest; Teatr Polski w Szczecinie ul. Swarożyca 5 w Szczecinie Administrator
informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marka Laskowskiego, email:
zam.publiczne@teatrpolski.eu. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w
Instytucji, skontaktuj się z nami pod ww. adresem mailowym
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia
nagród, przekazania do publicznej wiadomości celów konkursu oraz w celach związanych z realizacją statutowych
obowiązków Administratora danych.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
4) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres
e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
5) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Strona jest zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konkursie;
7)

dane nie będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany.

………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu/opiekuna, osoby pełnoletniej)

