
Oświadczenia
stanowiące załączniki do Regulaminu XIX Konkursu Plastycznego 
im. Bogusława Miszteli ”Poezja Bałuckich Podwórek” 2022
(oświadczenia składane są razem z pracami na Konkurs)

imię i nazwisko uczestnika: uczeń / osoba dorosła                                          

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Plasty-
 czny „Poezja Bałuckich Podwórek” i służy mi z tego tytułu pełnia praw 
 autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac.
2. Udzielam Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi nieodpłatnej, niewyłącznej 
 licencji na zgłoszone do Konkursu prace, na okres 10 lat.
2a* W imieniu mojego syna/córki udzielam Miejskiej Strefie Kultury 
 w Łodzi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na zgłoszone do Konkursu 
 prace, na okres 10 lat.
3. Zakres udzielonej licencji o której mowa w punkcie 2/2a oświadczenia 
 obejmuje prawo do rozpowszechniania prac we wszystkich publika-
 cjach, prezentacjach medialnych oraz na stronie internetowej Miejskiej 
 Strefie  Kultury.  
4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobo-
 wych przez Miejską Strefę Kultury według zasad określonych w usta-
 wie z dnia  19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity 
 Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
4a* Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych  
 moich i mojego dziecka przez Miejską Strefę Kultury według zasad 
 określonych w ustawie z dnia  19.08.1997 o Ochronie Danych Osobo-
 wych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi 
 zmianami).
5** Oświadczam, że osoba której wizerunek znajduje się na pracy zatytuło-
 wanej ……….............................................................. wyraziła zgodę 
 na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku. Oświad-
 czam również, że przejmuję pełną odpowiedzialność prawną (w tym 
 odszkodowawczą) w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń ze 
 strony osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu pracami.
6. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki 
 którego akceptuję.
6a* Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję 
 jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna w konkursie.

  prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie oświadczenia

             
     
data                                                             podpis uczestnika Konkursu
                                          /podpis rodzica, opiekuna

*  - dotyczy tylko uczestników niepełnoletnich
**  - dotyczy tylko osoby, której praca lub prace zawierają wizerunek  
    osoby lub osób trzecich
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XIX Konkurs Plastyczny im. Bogusława Miszteli 
"Poezja Bałuckich Podwórek” 2022

 
1.  Organizatorem Konkursu jest Miejska Strefa Kultury  
Centrum Twórczości “Lutnia”.

2.  Cele konkursu:
 -  przetworzenie i artystyczne zaprezentowanie 
  specy    ficznego uroku starych zaułków i podwórek 
  bałuc  kich a także Bałut współczesnych;
 -  przypomnienie historii Bałut, folkloru przedmieść,
  przywołanie wspomnień o miejscach ważnych dla 
  hi  storii naszego miasta;
 -  stworzenie wizji swoich wymarzonych Bałut, 
  będą  cych kanwą bajkowych opowieści;
 - ukazanie życia mieszkańców Bałut, ich zainteresowań
  i aktywności.

3.   Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do 
 wszystkich, którzy ukończyli 14 lat (amatorów 
 i profesjonalistów).

4. Konkurs  obejmuje:
 wypowiedź plastyczną w formie:   rysunku, malarstwa, 
 grafiki w formacie   nie przekraczającym 70 x 100 cm;
 
5.  Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej 
 przedstawiane i nagradzane w innych konkursach.
  
6.  Do pracy opisanej na odwrocie dołączyć wypełnioną kartę 
 zgłoszenia. 
 
7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za   uszko  dze nia  
 prac w transporcie pocztowym   i kurier skim.
 

8.  Organizator nie odsyła prac. Po zakończeniu 
  Kon  kursu prace  należy odebrać osobiście. 
  Prace nie   odebrane w terminie do   16.02.2023 
  przecho  dzą na wła sność organizatora.
 
9.  Jury dokona wy boru prac do wystawy oraz przyzna      
  nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach 
  wiekowych - uczniowie i osoby dorosłe. Uczestnicy 
  wystawy   otrzymają   pamiątkowe dyplomy.

10.  Prace należy dostarczyć na adres:
  MSK Centrum Twórczości "Lutnia"
  ul.  Łanowa 14,  91 - 103 Łódź
  z dopiskiem “Poezja Bałuckich Podwórek”
 
11.  Terminarz:
  -  nadsyłanie prac do      10.11. 2022 
  -  otwarcie wystawy  10.12. 2022, g.12.00 
    Galeria IN BLANCO, CT Lutnia, ul. Łanowa 14
  -  zamknięcie wystawy    27.01.2023
  -  odbiór prac do        16.02.2023
 

  Koordynator konkursu - Marta Siedlecka-Sidor
  tel. 42 652 62 27
  e-mail: lutnia@msk.lodz.pl,   www.bok.lodz.pl

Karta zgłoszenia*)

Imię i nazwisko ........................................................................

Wiek         uczeń / osoba dorosła *)

Adres          ........................................................................

Tel./e-mail         ........................................................................

1. Tytuł pracy     ........................................................................
     
     Technika        ........................................................................

     Wymiary        .........................................................................

2. Tytuł pracy     ........................................................................

     Technika        ........................................................................
    
     Wymiary        .........................................................................

3. Tytuł pracy     ........................................................................
     
     Technika        ........................................................................
     
     Wymiary        .........................................................................
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*)    Wypełnić pismem drukowanym
**)   Nie potrzebne skreślić
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