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Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie
Plastycznym i Literackim: „MALI uczniowie idą do szkoły” na projekt najbardziej
oryginalnej – opowieści przygodowej, bajki, opowiadania, tomiku poezji czy też komiks w formie
książkowej. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone
ilustracjami, zdjęciami, rysunkami. Do wykonania takich książek wystarczą podstawowe artykuły
piśmiennicze (kartki papieru, długopisy, kredki) i przede wszystkim wyobraźnia.
Nasza placówka – Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach bierze udział
w programie UNICEF (Polski Komitet Narodowy) „MALI uczniowie idą do szkoły”. Integralną
częścią tego programu jest właśnie projekt na najbardziej oryginalną książkę (może być w formie
opowiadania, tomiku poezji , komiksu) do którego chcemy, jako uczestnicy kampanii, zaprosić
dzieci i młodzież z Mysłowic.
Poniżej przytaczamy fragmenty z Regulaminu Konkursu nadesłane nam przez UNICEF,
nieco zmodyfikowane, dostosowane do naszej propozycji.
1. Celem konkursu jest wybranie najbardziej oryginalnej książki w ramach projektu„ MALI
uczniowie idą do szkoły”. Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym
szczególnie sytuacji dzieci w Mali, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania
społecznego, zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.
2. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
• książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.
• do wykonania takich książek wystarczą podstawowe artykuły piśmiennicze (kartki papieru,
długopisy, kredki) i przede wszystkim wyobraźnia.
• projekt książki wysłany na konkurs może zostać wykonany dowolną techniką plastyczną,
• w konkursie nie będą rozpatrywane projekty, które będą plagiatem innych wzorów
• w konkursie nie zostaną uwzględnione książki zawierające treści powszechnie uznane za
niewłaściwe np. wulgaryzmy, treści propagujące nietolerancję wobec innych kultur etc.,
• przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę oryginalność projektu graficznego,
jak również wartość merytoryczna zamieszczonego tekstu.
3. W MDK książki oceniane będą w kilku grupach wiekowych:
• dzieci w wieku przedszkolnym
• szkoła podstawowa :
- kl. I – III
- kl. IV – VI
• gimnazjum

•

szkoły ponadgimnazjalne

4. Trzy najlepsze książki zostaną przesłane do Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, który
wybierze najciekawsze książki.
Nasza placówka, jak zawsze, nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
5.Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie
zorganizowanej w placówce imprezy – „Dnia Książki dla Afryki” podczas wręczenia nagród,
a zaproszeni goście będą mogli wybrać sobie książkę w zamian za przekazanie darowizny na
posłanie dzieci w Mali do szkoły.
5. Prace należy nadsyłać w terminie nieprzekraczalnym do 29.01.2016 roku
do MDK ul. Powstańców 6
Powinny być one podpisane wyraźnie: imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą placówki,
imieniem i nazwiskiem nauczyciela.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.
O terminie otwarcia wystawy pokonkursowej i wręczeniu nagród powiadomimy oddzielnym
pismem.
6. Ochrona danych osobowych i prawa autorskie.
1. Uczestnik Konkursu „MALI uczniowie idą do szkoły” składa oświadczenie i gwarantuje,
że praca konkursowa będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie
przez projekt jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika,
w stosunku do którego powstało uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego praca
narusza lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich.
2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich majątkowych na Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach do
wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631) zgodnie z treścią oświadczenia o przeniesienie praw autorskich
stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
3. Niedostarczenie podpisanego Załącznika nr 1 skutkuje natychmiastowym
zdyskwalifikowaniem nadesłanych prac.
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Powstańców 6 zastrzega sobie prawo
publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę promocji autora
i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności;
-

utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową
i zapisu magnetycznego

-

wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich

-

wprowadzenie do obrotu poprzez środki masowego przekazu

-

wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
public relations, promocji organizatora;

5. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
6. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
7. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Mysłowicach ul. Powstańców 6 w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia
zwycięzców, przyznawania, odbioru i rozliczania nagród - wyłącznie na potrzeby realizacji
projektu, w ramach którego organizowany jest Konkurs.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie:
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, nazwy
szkoły, której jest uczniem oraz imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego.
10. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.

