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OGÓLNOPOLSKIE
BIENNALE WKLĘSŁODRUKU
ŁOMŻA 2019

Regulamin
3. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku, Łomża 2019
pod hasłem: KALEJDOSKOP WRAŻEŃ
ORGANIZATOR:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
WSPÓŁORGANIZATOR:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
UCZESTNICY:
Uczniowie szkół plastycznych z całej Polski.
Konkurs przeznaczony jest dla aktualnych uczniów oraz absolwentów LP i OSSP z roku szkolnego 2018/2019.
Wyklucza się udział w konkursie absolwentów z lat wcześniejszych (czyli z roku szkolnego 2017/2018).
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria: I i II klasa LP oraz II i III klasa OSSP
II kategoria: III i IV klasa LP oraz IV, V, VI OSSP
TERMINY:
Nadsyłanie prac – do dnia 20 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników – czerwiec 2019
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród – październik 2019
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac powstałych w ostatnich dwóch latach i nienagradzanych
w innych konkursach. Prace powinne być wykonane w technikach wklęsłodrukowych (akwaforta, akwatinta, mezzotinta,
miękki werniks, odprysk, miedzioryt, staloryt, sucha igła). Dopuszcza się uzupełnienie prac innymi, nie wklęsłodrukowymi
technikami graficznymi, związanymi z opracowywaniem matrycy (linoryt, gipsoryt, litografia, serigrafia itp.) jednak
ze wskazaniem na dominację wklęsłodruku. Maksymalny format pracy to 100 x 70 cm.
Prace powinny być nieoprawione i podpisane, z dołączoną na odwrocie metryczką, wypełnioną pismem drukowanym
i opatrzoną podpisem autora. Prace tworzące cykl oceniane będą jako odrębne.
Brak wypełnionej i podpisanej metryczki z pieczęcią szkoły oraz oświadczeń wyklucza pracę z udziału w konkursie.
Każdy uczestnik konkursu podpisuje deklarację dotyczącą praw autorskich.
Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.
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Prace prosimy wysłać na adres:
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
18-400 Łomża
z dopiskiem „Biennale Wklęsłodruku”
Do prac należy dołączyć listę zbiorczą prac z opisem:
• imię i nazwisko autora
• szkoła i klasa
• kategoria
• tytuł i format pracy
• rok szkolny, w którym praca została wykonana
• opiekun artystyczny
Tę samą listę prosimy przesłać na adres mailowy: biennale@lplomza.pl i dołączyć nagraną na płycie CD do przesyłki z pracami.
Do przesyłki należy także dołączyć nagrane na nośniku elektronicznym reprodukcje fotograficzne prac. Pliki powinny być zapisane w formacie tiff (kompresja LZW, bez warstw) rozdzielczość 300 dpi, CMYK i nazwane wg wzoru: miasto_imię-nazwisko_01.tiff.
NAGRODY:
Niezależna Komisja powołana przez Centrum Edukacji Artystycznej dokona oceny prac i wyłoni laureatów w terminie
określonym przez organizatora. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie lub mailowo.
Informacja będzie dostępna również na stronie internetowej Liceum Plastycznego w Łomży – www.lplomza.pl.
Organizator przewiduje I, II, III nagrodę w każdej kategorii.
Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród sponsorskich.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Laureaci wystawy pokonkursowej oraz opiekunowie artystyczni otrzymają dyplomy oraz katalog.
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum
Północno-Mazowieckiego w Łomży, ul. Długa 13.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac nadesłanych na 3. Biennale Wklęsłodruku
w środkach masowego przekazu, katalogu konkursowym i na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.
Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej pozostają do dyspozycji organizatora w celach promujących
Biennale. Pozostałe odsyłane będą na koszt uczestnika. Prace nieodebrane w terminie będą traktowane jako prace porzucone
i pozostawione do dyspozycji organizatora.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela opiekun konkursu Katarzyna Swoińska, tel: 86 218 84 19
e-mail: biennale@lplomza.pl
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OGÓLNOPOLSKIE
BIENNALE WKLĘSŁODRUKU
ŁOMŻA 2019

3.
Karta zgłoszenia

uczestnika 3. Ogólnopolskiego Biennale Wklęsłodruku, Łomża 2019
[wypełnić drukowanymi literami]

imię i nazwisko autora:

w roku szkolnym
2018/2019
jestem uczniem klasy:

OSSP / Liceum Plastyczne (niepotrzebne skreślić)

I

kategoria:

II

(zaznaczyć właściwe)
format*:
rok szk. powstania pracy:

2017/2018

2018/2019

(zaznaczyć właściwe)

tytuł pracy:

technika:

nazwa i adres szkoły
(pieczątka):

e-mail szkoły:

opiekun artystyczny:
* podajemy rozmiar odbitki bez marginesów

Oświadczenie
Akceptuję warunki regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji mojej pracy do wystawy
pokonkursowej, wyrażam zgodę na włączenie nagrodzonej/wyróżnionej/wystawianej pracy/prac do archiwum Biennale
oraz wykorzystywanie jej/ich w celach promujących konkurs.

miejscowość, data, czytelny podpis autora / rodzica (w przypadku osoby niepełnoletniej)
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Obowiązek Informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego
przez Liceum Plastyczne im. W.Kossaka w Łomży:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@lplomza.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie „Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku”
organizowanym przez szkołę w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, podawaniu do publicznej
wiadomości imienia i nazwiska, powielania i reprodukcji pracy w związku z udziałem w konkursie, publikacji wyników,
odbioru przyznanych nagród, publikacji relacji z wydarzenia.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów konkursu.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególności do: współorganizatorów oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
1.

Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego.
(data)
						

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

(data)

(podpis)
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