ПОЛОЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ
ОРГАНІЗОВАНОГО МАЛОПОЛЬСЬКИМ ВОЄВОДОЮ
Польща – Україна. Барвисті мрії молодого покоління!
§1 Загальні положення
1. Цей документ, далі іменований «Положення», визначає умови участі
у мистецькому конкурсі: «Польща-Україна. Барвисті мрії молодого покоління!»
далі – «Конкурс», а також критерії оцінки робіт та умови нагородження переможців
Конкурсу.
2. Конкурс має на меті показати таланти молоді шляхом поширення дитячої
творчості, а також формування у дітей почуття безпеки, сприяння їх інтеграції та
позитивному сприйняттю в Республіці Польща. Метою конкурсу є також
виховання патріотизму та формування національної самосвідомості.
3. Організатором Конкурсу є Малопольський Воєвода.
4. Конкурс буде проводитися на території цілого Малопольського воєводства.
5. В Конкурсі візьмуть участь індивідуальні художні роботи, які будуть виконані
згідно технічних вимог, котрі описані в Положенні і надіслані до 3 червня 2022 р.
на електронну скриньку konkursukraina@muw.pl або доставлені особисто до
3 червня 2022 року до Малопольського Воєводського Управління в Кракові за
адресою: вул. Баштова 22, 31-156 Краків, Журнал реєстрації - кімната 26.
6. Мистецькі роботи, подані на Конкурс, не можуть порушувати права інших осіб,
зокрема, майнові та особисті авторські права. Підготовлені роботи повинні
відповідати принципам гарного тону, зокрема, вони не можуть містити
непристойний зміст, дискримінувати або пропагувати дискримінацію
за переконаннями, релігією, статтю, расою, національністю, етнічним
походженням. Організатори також залишають за собою право дискваліфікувати
роботу, якщо вона містить вміст, який будь-яким чином порушує права або добре
ім’я третіх осіб.
7. Участь в Конкурсі є безкоштовною.
8. Підсумок Конкурсу та оголошення переможців відбудеться 9 червня 2022 р.
на веб-сайті Малопольського Воєводського Управління в Кракові.
9. Нагородження переможців відбудеться 14 червня 2022 р.
10. Мистецькі роботи будуть опубліковані Малопольським Воєводою і видані у формі
у формі публікації

§2 Учасники Конкурсу
1.

Конкурс адресований до дітей і молоді, котрі прибули до Польщі в зв’язку зі
збройним конфліктом на території України.
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2.

До участі в Конкурсі свої художні роботи можуть подавати три категорії:
а) I категорія, діти віку від 4 до 6 років;
б) II категорія, діти від 7 до 10 років;
в) III категорія, діти віку від 11 до 15 років.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

У разі подання на конкурс робіт дітей, старших або молодших зазначених вікових
категорій, Організатор може оцінити такі роботи та нагородити відзнаками.
Конкурс має характер індивідуальний, тому не будуть братися до уваги виконані
групові роботи. Кожний Учасник має право запропонувати тільки одну працю.
Учасник може брати участь в Конкурсі тільки за згодою батьків або законних
представників.
До виконаної праці необхідно долучити заповнену заявку (Додаток 1 до
Положення).
Від імені Учасника Конкурсу його законний опікун повинен заповнити форму
згоди на обробку та публікацію персональних даних, яка є Додатком 2 до
Положення.
Роботи, подані на конкурс, повинні бути оригінальними роботами учасників від
початку до кінця. Вони не можуть бути обтяжені правами третіх осіб. Роботи,
подані на конкурс, не можуть бути плагіатом, бути копією чи фрагментом будьяких інших робіт. Робота не може бути раніше опублікована та нагородженa на
інших конкурсах.
§ 3 Правила та хід Конкурсу

1. Учасники Конкурсу зобов’язані самостійно виконати художій твір, що відображує
назву Конкурсу: «Польща – Україна. Барвисті мрії молодого покоління!»
2. До участі в конкурсі допускається художня робота, виконана у форматі А-4, будьякою технікою.
3. Організатор не повертає коштів пов’язаних з реєстрацією та участю в Конкурсі.
4. Кожна праця повинна бути описана у формі (Додаток 1).
5. Запис додається як Додаток 1 до цього Положення.
6. Запис повинен бути на польській мові.
7. Конкурсні роботи можна надіслати електронною поштою
за адресою
konkursukraina@muw.pl або доставити особисто до 3 червня 2022 року до
Малопольського Воєводського Управління в Кракові за адресою: вул. Баштова 22,
31-156 Краків, Журнал реєстрації - кімната 26. У разі надсилання художніх робіт
кур’єрською або традиційною поштою на конверті має бути напис «Конкурс –
Польща-Україна. Барвисті мрії молодого покоління!».
8. Художні роботи, які вплинуть після терміну, не будуть брати участі в Конкурсі.
9. Учасник повинен зберегти оригінал праці для можливого надання для публікації,
зазначеної у § 1 пунт 10.
10. Разом з художньою працею необхідно залучити заповненому та підписану батьком
(батьками) дитини або законним опікуном (опікунами) дитини Додаток 2 до
Положення про конкурс - згоду на обробку персональних даних та використання
зображення.
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§ 4 Журі
1. Призи Конкурсу присуджує журі Конкурсу. Журі також може присуджувати
відзнаки.
2. До складу Журі входять:
а) Малопольський Воєвода, пан Лукаш Кміта,
б) Директор Воєводської Канцелярії, пані Моніка Коляса,
в) Заступник Директора Відділу Соціальної Політики, пан Рафал Фільо,
г) II Заступник Директора Воєводської Канцелярії, пані Ева Гіль,
д) Уповноважена Малопольським Воєводою в справах співпраці з неурядовими
організаціями у сфері підтримки біженців з України, пані Пауліна Дзюб,
е) Начальник відділу організаційних справ в Воєводскій Канцеларії, пані Ядвіга
Дукала,
є) Представник Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейки в Кракові.
3. До завдань Журі Конкурсу входить: кваліфікація для оцінки поданих робіт, оцінка
робіт, нагородження.
4. Журі залишає за собою право дискваліфікувати роботи, які не відповідають
Положенню, не висвітлюють тематику Конкурсу або не відповідають іншим
правилам Конкурсу.
5. Рішення Журі є остаточними і оскарженню не підлягають.
6. Інформація про дату, місце та час оголошення результатів Конкурсу буде
розміщена на сайті Організатора http://muw.pl/

§ 5 Нагороди

1.
2.

Переможці Конкурсу та додатково відзначені особи, отримають матеріальні призи,
які фінансують Малопольський Воєвода та Партнери Конкурсу.
Список Лауреатів Кокурсу буде опублікований на офіційній сторінці Малопольського
Воєводського Управління в Кракові http://muw.pl/ до 9 червня 2022 р.

§ 6 Особисті дані
1. Беручи участь у Конкурсі, учасник погоджується на:
а) обробку Організаторами, його персональних даних з метою проведення Конкурсу
та досягнення його цілей на визначених умовах в Розпорядженні Європейського
парламенту та Ради (UE) 2016/679 з дня 27.04.2016 року про захист фізичних осіб щодо
обробки персональних даних і щодо вільного переміщення таких даних, а також
скасування Директиви 95/46/WE (Оф.вісник UE L 119), RODO;
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б) поширення вигляду зовнішності і надає його безкоштовно, на необмежений час і не
залежно від території, а також невиключна ліцензія на публікацію (презентація для
громадськості будь-яким чином, в т.ч в мережі Інтернет) виконаної мистецької праці
та його зображення, ім’я, прізвища, в рамках реклами Конкурсу та діяльності
Організаторів та Партнера.
2. Учасник Конкурсу при поданні роботи на Конкурс заявляє, що:
а) Погоджується з умовами Конкурсу,
б) є автором праці і що тільки він має право на необмежені авторські права на
подану працю.
3.

Учасник або його законний опікун зобов’язані безповоротно, беззастережно та на
першу вимогу, повністю звільнити Організатора від будь-якої відповідальності, яка
була б покладена на Організатора, навіть судовим рішенням яке не набрало юридичної
сили, за порушення в роботі та/ або у зв'язку з творчістю прав третіх осіб, у тому числі
особистих прав або економічних авторських прав.

§ 7 Обов’язкові правила
1.

2.

Організатори залишають за собою право вносити зміни до цього Положення, але
зміни набудуть чинності через 3 дні з дня розміщення змінених Правил на сайті
Організатора.
Інформацію про Конкурс можна дізнатися в Воєводській Канцелярії за тел. 12 39
21 119, 12 39 21 111 e-mail: konkursukraina@muw.pl
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