
Konkurs ogłoszony jest wśród osób z niepełnosprawnością. Wystawa, która powstanie z na-
desłanych prac, jest jedną z imprez XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Cyklu Imprez 
Nieprzetartego Szlaku.
Każdy Cykl związany jest z określonym tematem. Do niego nawiązywał ubiegłoroczny Mię-
dzynarodowy Konkurs na Znak Cyklu, Spotkania z Piosenką i zbliżający się finał całego Cyklu 
– Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych – SANS 2020. W 2019/2020 roku realizujemy 
temat „PRZEMIAN”, dlatego też prace nadsyłane na konkurs plastyczny również muszą być 
związane z tą konwencją.

Koordynator konkursu 
Michał Stanowski
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1. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnością szer-
szej publiczności oraz ich promowanie.  Chcemy również promować instruktorów, którzy 
dbają o rzeczywisty rozwój artystyczny swoich podopiecznych.  

2. Prace mają nawiązywać do konwencji Międzynarodowego Cyklu Nieprzetartego Szlaku 
2019/2020 roku – „PRZEMIANY”.

3. Konkurs ogłoszony zostaje w trzech kategoriach: 
prace indywidualne, 
prace zbiorowe, 
kategoria specjalna – kącik plastyczny- podczas trwania festiwalu, każdy ośrodek ma 
możliwość stworzenia autorskiego pomysłu na własny kącik plastyczny swoich prac

4. Dopuszczalne są tylko prace przestrzenne (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane 
przesyłać można na Konkurs NS organizowany przez Gliwice).

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
6. Do każdej pracy musi zostać dołączony opis zawierający: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek 

autora oraz imię i nazwisko opiekuna „plastycznego”, nazwa ośrodka. 
7. Z jednego ośrodka można zgłosić maksymalnie 5 prac.
8. Wypełnione komputerowo „ZGŁOSZENIE NA KONKURS PLASTYCZNY NS” wraz z „Listą 

uczestników NS’2020” (twórców prac plastycznych) oraz zgodami RODO prosimy nadesłać 
do dnia 20.03.2020 roku na adres: CENTRUM NIEPRZETARTEGO SZLAKU 20-418 Lublin ul. 
Nowy Świat 34c oraz pocztą elektroniczną na adres nieprzetartyszlak@gmail.com 

9. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami RODO należy dostarczyć do CENTRUM NIEPRZE-
TARTEGO SZLAKU do dnia 30.03.2020 roku 

10. Wernisaż odbędzie się podczas XXX Jubileuszowych SANS 
11. Demontaż wystawy i wydawanie nienominowanych prac zaplanowany jest na 26.04.2020r. 

po Wielkim Finale SANS.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za nieodebrane prace.
13. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania. 

Ponadto autorzy najlepszych prac konkursu otrzymają nagrody. 
14. Zdjęcia nominowanych prac zostaną umieszczone w katalogu Międzynarodowej Wystawy 

Plastycznej Artystów Nieprzetartego Szlaku 2020 „PRZEMIANY”. A najlepsze prace prezen-
towane będą podczas kolejnych imprez artystycznych w 2020 roku w Polsce i za granicą.

15. Wręczenie nagród oraz dyplomów za najlepsze prace w każdej z kategorii odbędzie się 26 
kwietnia 2020 r. podczas Wielkiego Finału Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.

16. Organizatorzy nie zapewniają całkowitej ochrony prac prezentowanych na wystawie.
17. Poprzez nadesłanie pracy do konkursu uczestnik oraz jego opiekun wyraża zgodę na 

- przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadze-
nia konkursu; 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Przemiany”
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- bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych oraz danych autorów 
w prasie, wydawnictwach pokonkursowych. na stronie internetowej organizatorów. 

18. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać: 
Michał Stanowski 603-306-687, michal.stanowski@gmail.com 

Koordynator Nieprzetartego Szlaku
Michał Stanowskil

Lublin, 01.01.2020r   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych mojego dziecka w tym: wize-

runku, wypowiedzi, imienia i nazwiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego organizowanego w 2020 roku w Lubli-

nie. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nieprzetartego Szlaku (Skrzynice 

Pierwsze 19, 23-114 Jabłonna, NIP 713-296-80-38).W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-ma-

il: nieprzetartyszlak@gmail.com 

2. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie zgody będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału uczestnika konkursu. 

3 Dane osobowe są zbierane celem organizacji festiwalu.

4 Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby konkursu, a po jego zakończeniu będą 

przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa. 

5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

6. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu konkursu oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony 

danych osobowych.
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Metryczka
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Należy wypełnić i przesłać dwa egzemplarze w tym jeden trwale umieszczony z tyłu pracy

Konkurs plastyczny PRZEMIANY Lublin 2020
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