Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Mikrokosmos. My, ludzie”
Inspiracją tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, która nosi nazwę „Mikrokosmos. My, ludzie” stały się
wysłane w kosmos w 1977 roku, w ramach programu Voyager, dwa złote dyski znane pod nazwą
Voyager Golden Records. Zakodowano na nich informacje o nas, ludziach, naszej cywilizacji i o Ziemi.
Znalazły się tam zdjęcia, dźwięki przyrody, cywilizacji, muzyka największych kompozytorów i muzyka
etniczna z różnych części świata, a także pozdrowienia w różnych językach. Wiadomości te zostały
wysłane z nadzieją, że dotrą do pozaziemskich cywilizacji lub zostaną odczytane przez ludzi przyszłości.
Pomysłodawca Carl Sagan mówił: „Te statki kosmiczne zostaną odszukane i znajdujące się na nich nagrania
odtworzone tylko jeśli we wszechświecie żyją zaawansowane i podróżujące przez kosmos cywilizacje.
Jednakże wrzucenie tych butelek z wiadomością do kosmicznego oceanu mówi coś optymistycznego o życiu
na tej planecie”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do refleksji nad tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy – my, ludzie.
Żyjemy wspólnie na planecie, którą nazywamy Matką Ziemią. Dzielimy to miejsce z resztą świata
przyrody – zwierzętami, roślinami. Prosimy, zastanówcie się JAK przedstawilibyście ludzkość, gdybyście
mogli wysłać taki przekaz do nieznanych cywilizacji?

Regulamin
1.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy
i Mazowsza.

2.

Organizatorem konkursu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

3.

Współorganizatorem konkursu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
oddział w Warszawie.

4.

Celem konkursu jest:
 wzbudzenie refleksji nad stanem środowisk i społeczności, w których żyjemy
 wzmacnianie poczucia odpowiedzialności każdego z nas za nasze otoczenie, kulturę i relacje
 budowanie świadomości mocy przekazu artystycznego i społecznego potencjału artystów
 zachęcanie do podejmowania ważnych tematów w aktywności twórczej
 stwarzanie możliwości prezentacji indywidualnej twórczości uczniów

5.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej opwiadającej o nas, ludziach
żyjących na Ziemi

6.

Technika i format:
 prace płaskie w dowolnym formacie nie większym niż A2
 wszelkie techniki malarskie, rysunkowe, graficzne (z wyłączeniem grafiki komputerowej,

fotografii), także techniki mieszane. Wszystkie elementy pracy powinny być zabezpieczone
i trwale umocowane.

7.

Oprócz wykonania pracy plastycznej każdy autor nadaje jej tytuł i dołącza do niej wypełnioną i
podpisaną metryczkę [Załącznik nr 1], a w niej opis, w którym prezentuje przesłanie swojej pracy.
Opis ten powinien być zawarty w jednym do trzech zdań. Opiekunowie mogą tylko pomóc
młodszym dzieciom w fizycznym zapisaniu ich słów.

8.

Konkurs jest dwuetapowy

- Etap pierwszy – szkolny:
1) W szkole powoływana jest osoba odpowiedzialna za koordynację działań konkursowych
2) Szkolna komisja konkursowa dokonuje wyboru 10 najlepszych prac
3) Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na udział w konkursie
każdego z uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu. Dokument powinien być podpisany przez
rodziców lub pełnoletniego uczestnika [Załącznik nr 2]
4)

Prace z wymaganymi załącznikami oraz lista zbiorczą przesyłane są na wskazany adres w
podanym terminie (szczegółowa informacja w pkt. 12 niniejszego regulaminu)

- Etap drugi – wojewódzki:
Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów, złożone z
przedstawicieli WCIES, MSCDN, APS oraz ASP w Warszawie w czterech kategoriach wiekowych:
 Uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej
 Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 Uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 Uczniowie szkół ponadpodstawowych

9.

Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
oryginalność i pomysłowość pracy oraz ciekawy autorski przekaz.

10.

W konkursie zostaną przyznane nagrody w czterech powyższych kategoriach. Werdykt Jury jest
ostateczny i nie wymaga uzasadnienia.

11.

Termin przesyłania prac: od 24 do 31 stycznia 2022 roku.

12.

Adres, na który należy nadsyłać prace:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa z
dopiskiem - Konkurs „Mikrokosmos. My, Ludzie”
 prace należy umieścić w opakowaniu zbiorczym wraz z wydrukowaną listą zakwalifikowanych
uczestników z jednej szkoły oraz wymaganymi załącznikami
 każda praca na odwrocie powinna być szczegółowo i czytelnie opisana – Imię i nazwisko ucznia,
klasa, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora
 wydrukowana lista zbiorcza powinna zawierać imiona i nazwiska uczestników, tytuły prac,
nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu wraz z danymi
kontaktowymi (nr telefonu i adres e-mail)

 do każdej przesłanej pracy powinny być dołączone czytelnie wypełnione wymagane
dokumenty: opis pracy [załącznik nr1] oraz podpisana zgoda na udział w konkursie [Załącznik
nr 2]

13.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji wszystkich prac nadesłanych na konkurs, a także
możliwość ich publikacji bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

14.

Organizator ma prawo do rozpowszechnienia i publikacji, prezentacji prac konkursowych oraz
dokumentacji w postaci fotografii na stronach internetowych należących do organizatorów –
portalach społecznościowych oraz wydawnictwach w celach promocji Konkursu, działalności
informacyjnej, sprawozdawczej, prezentowania wydarzeń publicznych, gromadzenia materiałów
dla celów dokumentacyjnych.

15.

Organizatorzy mogą publikować wizerunki uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z art.6 ust.1 lit. e) RODO.

16.

Ochrona danych osobowych – podpisana karta zgłoszenia z informacją o przetwarzaniu danych
i zgodą na udział w Konkursie [przez rodziców lub pełnoletnich uczniów] uczennic i uczniów
zakwalifikowanych do II etapu wojewódzkiego [Załącznik 2] musi być dostarczona do
organizatorów razem z przesłanymi pracami. Dokumentacja uczestników niezakwalifikowanych do
II etapu jest przechowywana w szkole bazowej zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz wewnętrznymi politykami obowiązującymi w danej placówce.

17.

Brak podpisanej karty zgłoszenia z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
uczestnika uniemożliwia udziału w Konkursie.

18.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 20 lutego 2022 r. Lista laureatów
zostanie zamieszczona na stronie WCIES oraz na stronie internetowej konkursu.

19.

Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w marcu 2022 r. Szczegółowe informacje zostaną
przekazane laureatom w terminie późniejszym.

20.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

21.

Informacji udzielają koordynatorki konkursu:
Katarzyna Jasińska

katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

Joanna Wojda

joanna.wojda@mscdn.edu.pl.

ZAPRASZAMY

Załącznik 1
Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Mikrokosmos”

METRYCZKA
Wojewódzki Konkurs plastyczny “Mikrokosmos”
2020/2021
tytuł pracy
imię i nazwisko autora

klasa
nazwa i adres szkoły

opis pracy

………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
imię i nazwisko szkolnego koordynatora
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego

Załącznik 2
Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Mikrokosmos”

Zgłoszenie
INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu plastycznego “Mikrokosmos” zgodnie
w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z art.6.ust.1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; w związku z Ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016
r. z późniejszymi zmianami.
 Administratorem danych jest Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń, z siedzibą przy ul.Starej 4, 00-231 Warszawa, kontakt do inspektora danych osobowych
danesobowe@wcies.edu.pl.
 Nie podanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 Państwa dane i dane dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane będą
przechowywane na terenie Unii Europejskiej do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………….……..…………
imię i nazwisko ucznia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

Ja niżej podpisana/y [jeśli dotyczy]
……………………………...................………..............................…………………………………………………….…………………………………
imię i nazwisko rodzica




wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wojewódzkim Konkursie
Plastyczny “Mikrokosmos” [dotyczy uczestnika niepełnoletniego]
oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu
i w pełni go akceptuję.
Zapoznałam/łem się

.........................................................................................................
podpis rodzica/pełnoletniego ucznia
data .............................................................................

