IV Międzynarodowe Triennale Grafiki
im. Leona Wyczółkowskiego, 2019
„RELACJE I POSTAWY”
Organizator
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Cel konkursu
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
to jedna z najstarszych średnich szkół artystycznych w Polsce. Współtworzyli ją artyści
różnych specjalności, którzy poza działalnością dydaktyczną i wychowawczą prowadzili
również działalność kulturalną. To właśnie dzięki takiej współpracy zrodziła się idea
organizacji międzynarodowego triennale graficznego. Obecna, IV już edycja, odbywa się
pod hasłem „Relacje i postawy”. Temat konkursu rozumiany jest szeroko, odnosi się do
naszych codziennych reakcji, odczuć, wzajemnych emocji, przyjaźni, akceptacji, sytuacji
społecznych i politycznych. Bywa związany z naszymi fobiami, wykluczeniem, ze
stereotypami i uprzedzeniami. Istnieją bowiem relacje, które od zawsze towarzyszą
człowiekowi, które dla jednych są bliskie, dla innych są obce czy obojętne. Dotyczą
wspólnej historii, osiągnięć gospodarki, cywilizacji, odmiennych kultur…
Celem konkursu, oprócz założeń tematycznych, jest popularyzacja dziedziny grafiki
artystycznej oraz promocja klasycznych technik grafiki warsztatowej tych niezmiennych
od stuleci, ale i tych nowszych, związanych jednak z matrycami, z których są
powielane…
Konkurs wpisany jest w Kalendarz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez
Szkolnictwa Artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Adresowany jest do młodzieży w kategoriach wiekowych od 13 do 20 roku życia. Zależy
nam, organizatorom, by poprzez kontynuację konkursu graficznego dostrzec uzdolnioną
artystycznie młodzież i promować jej talent.
Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowym Triennale Grafiki im. Leona
Wyczółkowskiego „Relacje i postawy”.
Zasady uczestnictwa
 Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 20 lat.
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-20 lat.

Warunki triennale
 Prace będą oceniane w kategorii grafika warsztatowa,
(techniki graficzne pozwalające na powielanie i związane z opracowywaniem
matrycy takie jak: linoryt, drzeworyt, miedzioryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta,
litografia, serigrafia…)
 Rozmiary prac: minimalny format A4, maksymalny 100x70cm.
 Kwalifikowane na triennale będą grafiki powstałe w przeciągu ostatnich dwóch lat.
 Koszty dostarczenia pracy ponoszą uczestnicy konkursu.
 Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przejdą na własność
organizatora.
 Prace nienagrodzone będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników.
 Na rewersie każdej pracy musi być naklejona wypełniona czytelnie karta
zgłoszenia uczestnika.
 Do teczki z nadesłanymi grafikami nadawca zobowiązany jest dołączyć listę
z nazwiskami autorów i tytułami zgłoszonych prac.
 Na adres wyczolkowski@plastyk.bydgoszcz.pl należy przesłać listę ze spisem
prac uczestników, nauczycieli prowadzących, pełną nazwę instytucji.
 Prace należy przesłać na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im.
Leona Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem
TRIENNALE.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w czasie
transportu.
 Komisja konkursowa w skład, której wejdą graficy wykładowcy uczelni
artystycznych w kraju i za granicą dokona wyboru prac na wystawę
pokonkursową oraz przyzna Grand Prix, i trzy nagrody w dwóch kategoriach
wiekowych.
 Termin nadsyłania prac: 06 maj 2019.
 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 maj 2019.
 Uczestnicy Triennale otrzymają zawiadomienie o dokładnej dacie i miejscu
wernisażu wystawy pokonkursowej.
 Decyzja jury jest ostateczna.
 Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły
(www.plastyk.bydgoszcz.pl).
 Prace zakwalifikowane i nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji grafik
nadesłanych na Triennale w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie
internetowej szkoły (www.plastyk.bydgoszcz.pl).
Załączniki:
LISTA AUTORÓW ZGŁOSZONYCH PRAC
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

LISTA AUTORÓW ZGŁOSZONYCH PRAC
(listę należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć do zestawu nadesłanych grafik)
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....................................................................................................................................................................................
nazwa instytucji
....................................................................................................................................................................................
adres

lp.

imię i nazwisko

tytuł pracy

technika

wiek

imię i nazwisko
prowadzącego

pieczęć instytucji

……………………………………………………...
data i podpis dyrektora instytucji zgłaszającej

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
(kartę należy wypełnić drukowanymi literami i nakleić na rewersie pracy)
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imię i nazwisko autora
wiek
tytuł pracy
wymiary (h/w cm)
technika
imię i nazwisko
prowadzącego

nazwa i adres instytucji
pieczątka

nr telefonu, e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy moich danych osobowych/danych osobowych małoletniego: …………………………………………
(tj. danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych) w celu: organizacji IV Międzynarodowe
Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego 2019.
…………………………………………………..
podpis autora
(w przypadku osoby niepełnoletniej, także podpis opiekuna)
Poświadczam podpisem , że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zasady Triennale.
…………………………………………………..
data i podpis autora

(w przypadku osoby niepełnoletniej, także podpis opiekuna)

PODSTAWA PRAWNA
Twoje dane osobowe/dane małoletniego będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
Organizacji eventów i konkursów - zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
[art. 6 ust. 1 lit. a RODO] RODO - Rozporządzenie 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

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
informacje dot. przetwarzania danych osobowych
(dla uczestników konkursów / eventów)
Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe/dane małoletniego będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy
prawne:
Cel
Podstawa prawna
Organizacji eventów i konkursów - zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]

RODO - Rozporządzenie 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

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych
Dobrowolność podania Podanie wskazanych wyżej, wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Jednak
danych odmowa podania danych wiąże się z odmową dopuszczenia do uczestnictwa w
evencie/konkursie osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych Administratorem Twoich danych/danych małoletniego osobowych jest:
osobowych Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego z siedzibą
w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Konarskiego 2, NIP 5542606061, REGON 000276794.
Możesz się z nami skontaktować:
 mailowo: zspbydgoszcz@poczta.fm
 telefonicznie: [+48 52] 322 17 12 fax [+48 52] 322 54 67
 drogą pocztową: ul. Konarskiego 2, 86-066 Bydgoszcz
Naszym Inspektorem ochrony danych jest: Łukasz Jankowski
Możesz się z nim skontaktować:
 mailowo: rodo@plastyk.bydgoszcz.pl
 telefonicznie: 799 182 825
 drogą pocztową: ul. Konarskiego 2, 86-066 Bydgoszcz

Twoje prawa Masz prawo dostępu do swoich danych/ danych małoletniego oraz ich sprostowania, gdy są
one nieprawidłowe.

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie
zgody nie działa jednak wstecz).
W przypadkach określonych przepisami prawa, masz prawo do żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie
Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia
danych.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych/
danych małoletniego narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Cel

Okres przechowania danych

Organizacja eventów i konkursów Po upływie 5 lat od wyrażenia zgody

Odbiorcy danych osobowych
Nie sprzedajemy Twoich danych/ danych małoletniego ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe/dane małoletniego przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie firmom nas obsługującym –
świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, itp. oraz udostępniamy je podmiotom państwowym i
samorządowym w oparciu o wiążące nas przepisy prawa.
Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane będą Twoje dane/dane małoletniego:

Nasi Pracownicy Dostęp do Twoich danych/ danych małoletniego mają pracownicy/współpracownicy, których
upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.

Dostawcy usług Dostęp do Twoich danych/ danych małoletniego mogą uzyskać firmy, które świadczą dla
informatycznych nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju
i technicznych naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.
Dostawcy innych usług Dostęp do Twoich danych/danych małoletniego mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas
inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.)

Urzędy, organy
państwowe i
samorządowe,
państwowe i
samorządowe jednostki
organizacyjne, w tym
ZUS i urzędy skarbowe

Dostęp do Twoich danych/danych małoletniego mogą uzyskać także podmioty, co do
których mamy prawny obowiązek udostępniania twoich danych. Będą to podmioty o
charakterze państwowym lub samorządowym, a przekazanie danych będzie związane ze
spełnieniem przez nas obowiązków wynikających z bezwzględnie wiążących nas przepisów
prawa.

Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych/danych ucznia, zawieramy odpowiednie
umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane/ danych małoletniego były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr
tych podmiotów. Udostępnienie danych innym podmiotom, a w szczególności urzędom, organom państwowym i samorządowym,
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym odbywa się natomiast na podstawie i w granicach obowiązujących
przepisów prawa.

