REGULAMIN
Ogólnopolskiego konkursu plakatu dla młodzieży pn. „Katyń-pamiętam.PL”
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plakatu pn. „Katyń- pamiętam.PL” jest
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 704 Warszawa).
Współorganizator: Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Plakat – artyzm i sztuka przekazu” dzięki
dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura –
Interwencje 2017.
3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu
Jury dostępne są na stronach internetowych www.parafiada.pl i www.katyn-pamietam.pl.
4. Koordynator działań konkursowych:
Małgorzata Włodarczyk – malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl, tel. 728 820 602
II. CELE KONKURSU
1. Podniesienie kompetencji kulturowych i umiejętności plastycznych w dziedzinie sztuki
plakatu wśród dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy o
Zbrodni Katyńskiej.
3. Prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuki plakatu.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Temat konkursu: Katyń – pamiętam.PL.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszelkiego rodzaju szkół oraz placówek kulturalnooświatowych w 3 kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież urodzona w latach 2004 - 2006
Kategoria II – młodzież urodzona w latach 2001 - 2003
Kategoria III – dzieci/młodzież urodzona w latach 1998 - 2000
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, wcześniej
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach plastycznych, nienaruszającymi
praw autorskich osób trzecich.
4. Jeden autor może przedstawić jedną pracę.
5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice na arkuszach wymiarów: A3, A2 lub B3,
B2.
6. Prace powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej (plik pdf, min. 300 dpi) albo drogą
pocztową w formie własnoręcznie wykonanego oryginału, jeśli wymaga tego koncepcja
artystyczna pracy i powinny zostać zaopatrzone w metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko autora,
nazwę i dane teleadresowe szkoły/placówki kulturalno-oświatowej uczestnika,
rok i miejsce urodzenia/zamieszkania uczestnika,
krótki opis techniki.
Wraz z pracą przesyłana jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia do konkursu, dostępna
na stronie www.parafiada.pl/plakat (w przypadku wersji elektronicznej – skan wypełnionego i
podpisanego dokumentu).
Prace są przesyłane pod adresem organizatora:
Wersja elektroniczna: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl (do 15.10.2017 godz. 23.59)
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Wersja oryginalna (papierowa): Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa (do 15.10.2017 - ważna data stempla pocztowego).
Prace nadesłane po w. w. terminie nie będą podlegały ocenie.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw
autorskich do prac na następujących polach eksploatacji:
a) prezentacja publiczna w ramach otwartej wystawy w Muzeum Katyńskim – Oddziale
Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
b) udostępnienie zdjęć prac konkursowych w druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie,
c) upublicznienie zdjęć prac konkursowych w Internecie na stronach internetowych
Organizatora,
d) upublicznienie zdjęć w formie prezentacji multimedialnych i innych form prezentacji
publicznej (w tym m.in. film) z wykorzystaniem wizerunku prac utrwalonych w formie
cyfrowej (elektronicznej),
e) utrwalenie wizerunku prac konkursowych na nośnikach elektronicznych, cyfrowych
i innych.
Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich autor składa na karcie
zgłoszeniowej.
8. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu
przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także
w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych autorzy prac
konkursowych składają na karcie zgłoszeniowej.
9. Koszt transportu (przesyłki) prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik
konkursu (autor/szkoła). Organizator nie odpowiada za zniszczenie (uszkodzenie) prac
powstałe podczas ich transportu do siedziby Organizatora.
10. Wszystkie nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą nieodpłatnie
na własność Organizatora. Oświadczenie o przeniesieniu praw własności do prac autor składa
na karcie zgłoszeniowej.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych spełniających
warunki określone regulaminem wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną kartą
zgłoszeniową na adres Organizatora (drogą pocztową albo mailową – patrz: pkt III/6).
2. Prace na konkurs mogą zgłaszać:
a) szkoły wszelkiego typu i rodzaju, za pośrednictwem wychowawcy/nauczyciela
b) placówki kulturalno – oświatowe, za pośrednictwem instruktora artystycznego
c) autorzy prac indywidualnie za zgodą osoby pełnoletniej: rodzica/opiekuna prawnego
W takim przypadku kartę zgłoszeniową podpisuje właściwy dorosły opiekun (np.
rodzic/opiekun prawny) oraz uczestnik konkursu.
3. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
4. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) zgodność z regulaminem konkursu
b) zgodność z tematyką konkursu
c) poziom artystyczny prac,
d) estetyka wykonania,
e) oryginalność pracy,
5. Informacje dotyczące oceny prac przez Komisję Konkursową zostaną zawarte w protokole,
opublikowanym na stronie internetowej www.parafiada.pl/plakat do dnia 25.10.2017 r.
6. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
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W zależności od poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych Komisja
Konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu I, II lub III nagrody albo o przyznaniu
nagród równorzędnych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
7. Nagrodami w konkursie są statuetki, atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy. Nagrodzone
prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Katyńskim w
Warszawie oraz zostaną opublikowane w katalogu pokonkursowym oraz na internetowej
stronie projektu.
8. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą
elektroniczną i telefonicznie oraz zaproszone do udziału w uroczystym rozdaniu nagród i
wernisażu wystawy plakatu w dn. 5.11.2017 r. w Muzeum Katyńskim – Oddziale
Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

V. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.
2. Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego
regulaminu. O zmianach regulaminu Organizator powiadomi niezwłocznie na stronie
internetowej www.parafiada.pl/plakat.
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