
Przez Siennicę do serca
Konkurs plastyczno-fotograficzny
dla mieszkańców Gminy Siennica

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

Cel konkursu:
• uczczenie Jubileuszu 800-lecia najstarszej pisemnej wzmianki o Siennicy;
• integrowanie i kulturalne ożywianie środowiska lokalnego;
• rozwijanie  i  rozbudzanie  pasji  artystycznych  wśród  dzieci,  młodzieży,

dorosłych i seniorów;
• prezentacja zdolności artystycznych lokalnej społeczności;
• promocja  i  utrwalenie  w  formie  dzieł  sztuki  dziedzictwa  kulturowego

Siennicy.

Zadanie  konkursowe: należy  wykonać  pracę  plastyczną  lub/i  fotografię,  której
głównym  tematem będzie  widok  Siennicy,  np.:  panorama lub  jej  fragment,  linia
zabudowy,  detal,  punkt  charakterystyczny,  element  przyrody  lub  zabytku  itp.
Wykonane  dzieło  plastyczne  lub  fotograficzne  ma  ukazywać  piękno  Siennicy  –
powód do zakochania się w niej.

Informacje szczegółowe:
1. Konkurs ma charakter dwuprofilowy: plastyka i fotografia.
2.  Prace  konkursowe  będą  oceniane  w  każdym  profilu  odrębnie  wg  poniższych
kategorii wiekowych:

• 5 – 10 lat
• 11 – 15 lat
• 16 – 20 lat
• 20 – 60 lat
• powyżej 60 lat

3. Profil plastyczny: praca wykonana samodzielnie w formacie A3, technika dowolna
lecz wyłącznie płaska, podpis autora (imię, nazwisko, tytuł pracy) zamieszczony na
odwrocie pracy.
4.  Profil  fotograficzny: plik  cyfrowy  bez  ozdobników  i  fotomontażu,  dozwolona
estetyczna obróbka fotografii;  rozdzielczość min. 1200x900 px, max. 1800x1200 px;
plik zatytułowany według wzoru: imię_nazwisko_tytuł_fotografii.
5. Jedna osoba może wziąć udział w obu profilach konkursowych.
6. Zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonują ich rodzice lub prawni opiekunowie.
7.  Oceny prac  dokona  profesjonalne  Jury  przyznając  w obu  profilach  i  w  każdej
kategorii wiekowej nagrody za trzy pierwsze miejsca.



8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w zależności  od
werdyktu Jury, poziomu prac i liczby zgłoszeń.
9.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  do  30  kwietnia  2021  r.  a  jego  wyniki  oraz
zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki i  profilu
bibliotecznym na Facebooku.
10. Wybrane prace trafią także na jubileuszową wystawę Siennica na własne oczy
w październiku br. w siedzibie Biblioteki.

Warunki udziału:
1.  Prace  konkursowe  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  (patrz  pkt  2)  należy
dostarczyć  do dnia  9 kwietnia 2021 r.  do godz.  16.00 do siedziby Biblioteki  przy
ul. Latowickiej  9  w  Siennicy  (dot.  prac  plastycznych)  lub  drogą  mailową:
gbpsiennica@poczta.fm (dot. fotografii).
2.  Podstawą  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  czytelne  wypełnienie  karty
zgłoszenia  i oświadczeń  (patrz  kolejna  strona)  oraz  znajomość  i  akceptacja
niniejszego regulaminu.
3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikacji  prac  niezwiązanych
z tematem konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
obraźliwe i naruszające prawa innych osób.

Zapraszamy do udziału!

Dane kontaktowe Organizatora:
Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica
tel: 25 757 22 76

e-mail: gbpsiennica@poczta.fm
https://bibliotekasiennica.pl/
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KONKURS Przez Siennicę do serca

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  /  mojego  dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………  w celu i  w zakresie
niezbędnym  do  udziału  w  Konkursie  „Przez  Siennicę  do  serca”,  organizowanym  przez  Gminną
Bibliotekę Publiczną w Siennicy zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

…………………………………………………….…………………….……………………...
(data, czytelny podpis osoby pełnoletniej)

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Ja, ……………………………….………….………………, będąc autorem dzieła zgłoszonego do konkursu
zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu całość praw autorskich do dzieła w tym praw
zależnych,  bez  żadnych  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  na  wszelkich  znanych  w  chwili
organizacji  konkursu  polach  eksploatacji,  a  w  szczególności:  w  zakresie  utrwalenia
i zwielokrotnienia dzieła;  publikacji  wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego
wykorzystaniem; wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci
komputerów  i  serwerów  sieci  komputerowych,  w  tym  ogólnie  dostępnych  w  rodzaju  Internet
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci; publiczne udostępnianie dzieła, zarówno odpłatne,
jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi
z momentem przekazania Dzieła Zamawiającemu.

…………………………………………………….…………………….……………………...
(data, czytelny podpis autora / osoby pełnoletniej)
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