HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE

III. Organizatorzy
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

IV. Współorganizatorzy
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Fundacja Pomnik-Hospicjum
Miastu Oświęcim, Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Oświaty, Miejskie Centrum
Kultury w Tychach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.

V. Partnerzy zagraniczni:
Ambasada Francji w Warszawie oraz Instytut Francuski w Polsce, Włoski
Instytut Kultury w Krakowie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Sofii,
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Ottawie.

REGULAMIN XXI MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”
im. Augusta Kowalczyka
I. Cele konkursu:
1.
2.
3.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.
2.
3.
4.

Szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym
i zagłady Auschwitz.
Upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była
masowa zagłada.
Wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii
Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

5.
6.

II. Tematyka tegorocznej edycji konkursu:
„DZIECIŃSTWO W PASIAKACH”
1.
2.
3.

Rodziny i dzieci w obozowej rzeczywistości.
Dzieciństwo w Auschwitz - na podstawie wspomnień Bogdana Bartnikowskiego
zawartych w książce „Dzieciństwo w pasiakach”.
Dziecko - współczesne obrazy zniewolenia.

7.

Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego
oraz do uczniów wszystkich typów szkół.
Wiek uczestników: 11-21 lat.
Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle), w tym także fotografia
i grafika komputerowa.
Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina
artystyczna (do 50 × 70 cm).
Prace bez oprawy w passe-partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.
Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu
pracy):
a. tytuł pracy
b. imię i nazwisko autora, wiek
c. placówka (nazwa, kraj, dokładny adres, nr telefonu z numerem
kierunkowym i adresem e-mail);
d. imię i nazwisko nauczyciela – instruktora.
Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty
wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki
zagranicznej na niżej podane konto:

Pekao SA O/Tychy, nr konta: 83 1240 1330 1111 0010 7145 2626
nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach;
tytuł wpłaty: akredytacja „Ludzie ludziom...”. Kopię dowodu wpłaty należy
przedstawić wraz z pracami.

VII. Termin i miejsce nadsyłania prac:
do 25. 02. 2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu
Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, Polska tel. (0-32) 227 30 59,
adres e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl.

VIII. Jury
Posiedzenie jury 6. 03. 2019 r. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni: byli
więźniowie KL Auschwitz-Birkenau, artyści plastycy, historycy, pracownicy naukowi
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.

IX. Finał konkursu
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej,
koncert odbędą się 28. 03. 2019 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Teatrze Małym oraz
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, przy
ul. Kardynała Hlonda 1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
listownie lub pocztą elektroniczną. Po uroczystościach planowany jest wyjazd
do Auschwitz-Birkenau – miejsca pamięci.

X. Dane osobowe:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Urząd Miasta
Tychy, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Miejskie Centrum Kultury są współadministratorami
danych osobowych (zwane dalej Administrator) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.
Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu obsługi konkursu, w tym publikację pracy plastycznej (jej reprodukcji),
imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i wystawiania prac.
Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza
UE oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod.mdk1@oswiata.tychy.pl.

XI. Postanowienia końcowe
1.

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów
z przeznaczeniem na cele archiwalne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.

2.
3.
4.
5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą natomiast zarezerwować
odpłatnie noclegi i wyżywienie.
Dyplomy zostaną wysłane pocztą do laureatów. Nagrody należy odebrać osobiście
do 30 kwietnia 2019 w MDK 1 w Tychach. Istnieje także możliwość ich wysyłki
na koszt odbiorcy (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

WZÓR METRYCZKI PRACY
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych)

1. Autor pracy (imię i nazwisko):
……………………………………………………………………...
2. Wiek: …………………………………………….……………...
3. Placówka (nazwa)
……………………………………………………..………………...
Adres: …………………………………………………………….
Telefon, e-mail: …………………………………………………..
4. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora………….…………….…
…………………………………………………….………………….
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka lub mojego
(w przypadku osoby pełnoletniej) na zasadach opisanych w regulaminie
konkursu.
TAK

NIE
(proszę zaznaczyć)

……….………………………
(data, czytelny podpis rodzica
lub pełnoletniego autora pracy)

