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CELE:
Biennale ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota.
Przykładowe tropy:


Kot na przestrzeni wieków - w wielu kulturach miał znaczenie symboliczne,
metafizyczne i religijne. Jego kult istnieje nadal w wielu krajach.



Kot i jego charakter - mimo wrażenia zwierzęcia domowego, jest
drapieżnikiem chodzącym „własnymi drogami”. Jego charakter i zachowanie
burzą myśl o miękkiej przytulance. Jego charakter, to symbol przeciwności:
miłości i agresji, przywiązania i odrębności…



Kot to zwierzątko - zwinne i zwinięte, puszyste i zupełnie łyse, białe
i czarne. Jego postaci mogą być różne…



Kot i człowiek - wrażliwość na potrzeby zwierząt żyjących wśród nas…



Kot w rodzinie – kot jako część ogniska domowego…



Kocia mama i tata – koty ze swoim potomstwem…



Kot i pies – miłość czy nienawiść…



Kot i jego legenda – kot czarownicy, czarny kot…



i inne…..

Biennale będzie prezentacją możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie
plastyki oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:
1.Biennale skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-24 lat, uczestników zajęć
placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół.
2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę.
3. Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina
artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.
4.Format pracy nie może przekraczać wymiarów:
- 100 x 70 cm - dla malarstwa, rysunku i grafiki;
- 40 x 40 x 40 cm - dla ceramiki i form przestrzennych.
5. Prace nie powinny być oprawione. Na odwrocie pracy należy przykleić kopertę,
na której prosimy napisać imię nazwisko i wiek dziecka. Do przyklejonej
koperty prosimy włożyć podpisane oświadczenia RODO.
6. Prace należy przesyłać na adres organizatora: Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław do 31 stycznia
2019r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KOT.
7. Warunkiem uczestnictwa w biennale jest opłata w wysokości 35 zł od placówki na
konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,
89 1020 5242 0000 2202 0018 7526, tytuł opłaty „Konkurs KOT”. Opłatę należy
dokonać do dnia 31.01.2019r.
8. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat, 14-15 lat, 16-18
lat, 19-24 lat.
W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują
nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
9. Prace nadesłane na biennale, zakwalifikowane do wystawy oraz nagrodzone
i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.
10. Udział w biennale jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze
zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.
INNE INFORMACJE:
Wyniki biennale będą dostępne na stronie www.mdk.wroclaw.pl po 31.01.2019r.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 29.03.2019 na uroczystym finisażu wystawy.
Wystawa pokonkursowa w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we
Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20 czynna będzie o okresie od 01.03. – 31.03.2019

X OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE
„KOT”
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK AUTORA
NAZWA PLACÓWKI
I JEJ ADRES
KONTAKT – TELEFON, E-MAIL
Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”,
ul. Kołłątaja 20,50-007 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub
CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia

X OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO „KOT”.

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie placówki
oraz na
http://www.mdk.wroclaw.pl/pliki/ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KOT.pdf
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych
..................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/innego opiekuna prawnego, data, miejscowość, podpis)*
*w przypadku pełnoletniego uczestnika X OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO „KOT”
- data, miejscowość i podpis

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
W Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu
nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują
ważne chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność
wokół naszej placówki i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie.
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia:
a) na stronie internetowej placówki – www.mdk.wroclaw.pl
b) na profilu placówki na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/CEKDiM oraz YouTube
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ

Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań
uczniów. Dzięki temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń
z ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą
społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli
publikować wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez
Ciebie odrębnie dwóch zgód. Choć są one do siebie bardzo podobne, to jedna dotyczy obszaru
przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail:
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie
zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
Dane dziecka:
___________________________
___________________________
(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia dziecka)

Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu polegające na publikowaniu na:



stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz



na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem
grupy/klasy.
Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Zespół „Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu na



stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz



na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwQjtc2Qydj3m5EYSrPhbYQ

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*:
______________________________________________________

(podpis rodzica/opiekuna prawnego, miejscowość, data)
*w przypadku pełnoletniego uczestnika X OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO „KOT” - data, miejscowość
i podpis

