Szósta czarka
„Pierwsza czarka zwilża me wargi i gardło, druga rozwiewa mą samotność, trzecia przeszukuje me
suche wnętrzności, znajdując w nich jedynie pięć tysięcy tomów dziwnych ideogramów. Czwarta
sprawa, że pocę się lekko – wszystko co w życiu złe, opuszcza mnie przez pory skóry. Przy piątej
czarce jestem oczyszczony, szósta prowadzi mnie do krainy nieśmiertelnych. Siódma – ach, lecz
więcej już nie zniosę! Czuję jedynie oddech chłodnego wiatru, który owiewa me rękawy.”
Lu Tong (790-850), poeta dynasti Tang
Księga herbaty, Kakuzō Okakura, tłum. Kondrad Tlatlik
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§1
Przedmiot i zasady Konkursu
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Kuratorkami konkursu: Weronika Surma, Małgorzata Maternik
Kontakt: konkursnaczarke@gmail.com, tel.: Weronika Surma +48 608 757 078, Małgorzata
Maternik +48 609 114 676
Celem konkursu jest promocja ceramiki zarówno jako sztuki plastycznej jak i użytkowej oraz
zwiększenie świadomości wszechstronności tego tworzywa.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie obiektów artystycznych, unikatowych, wzorniczych,
użytkowych, rzeźbiarskich, etc., odpowiadających tematowi konkursu „Szósta czarka”, który
zostanie przeprowadzony w ramach XII edycji Festwalu Wysokich Temperatur.
Do realizacji projektów wymagane jest użycie ceramiki.
Autor zgłaszając prace do konkursu, gwarantuje, że nie posiada ona wad prawnych
oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane
z uchybieniami fnansowo – prawnymi dotyczącymi zgłoszonej pracy.
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą mailową na adres:
konkursnaczarke@gmail.com do dnia: 22.06.2019
§2
Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do wszystkich twórców posługujących się
tworzywem ceramicznym.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 obiekty.
Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia
b. dostarczą organizatorowi konkursu formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym
obiektem konkursowym do dnia: 10.06.2019.
c. prace należy nadsyłać na adres:
Weronika Surma
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
ul. Trauguta 19/21
50-416 Wrocław
z dopiskiem: Konkurs „Szósta czarka” lub złożyć osobiście na porterni ASP budynku
Centrum Sztuki Użytkowej Centrum Innowacyjności, pod ww. adresem z wyraźnym
opisem „Weronika Surma, Szósta czarka”
Obiekt konkursowy musi zostać estetycznie opatrzony od spodu (np. przyklejenie małego
kawałka taśmy papierowej z napisanym kodem) wymyślonym przez autora 6-cyfrowym
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kodem. Nie może być oznakowany nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani
innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfkowanie autora obiektu przed
rozstrzygnięciem Konkursu.
5. Do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym 6-cyfrowym kodem co obiekt.
W kopercie należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy, oraz zdjęcie pracy w formie
cyfrowej na płycie CD - jeden autor składa jedną płytę CD i jeden formularz, niezależnie
od ilości prac. Prace pozbawione formularza, zdjęcia, niezasygnowanie lub opatrzone
nieczytelnie wypełnionym formularzem nie wezmą udziału w konkursie.
6. Zdjęcia załączone do prac należy zatytułować imieniem i nazwiskiem autora w układzie
NAZWISKO_IMIĘ. Plik w formacie .jpg powinien mieć rozdzielczość 403x403 px. Zdjęcia
powinny zostać wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami – na anonimowym tle
podkreślającym walory pracy, z równomiernym oświetleniem, etc. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celu promocji konkursu oraz Festwalu
bez dodatkowych uzgodnień z autorami.
7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 10.06.2019.

6.
7.

§3
Warunki finansowe
Organizator przewiduje nagrody w trzech kategoriach:
Artyści
- nagroda główna – 500 pln
- jedno wyróżnienie
Amatorzy od lat 16 – za zgodą opiekuna prawnego (załącznik nr 2)
- nagroda główna – 300 pln
- jedno wyróżnienie
Amatorzy do lat 15 – za zgodą opiekuna prawnego (załącznik nr 2)
- nagroda główna – 200 pln
- jedno wyróżnienie
Nagrody Jury zostaną przyznane do 22.06.2019
Kwota nagrody zostanie przelana na indywidualne konto bankowe uczestnika podane
w wypełnionym przez uczestnika formularzu „Oświadczenia dla celów podatkowych dla osób
mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” – załącznik nr 1
Jury wyłonione zostanie spośród środowiska akademickiego ASP we Wrocławiu
i zaproszonych gości i powołane Zarządzeniem JM Rektora. Dokładny skład ogłoszony
zostanie na stronie internetowej i facebooku.
Ofcjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na wernisażu wystawy pokonkursowej, która
odbędzie się na terenie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu w czasie trwania Festwalu
Wysokich Temperatur (21-23.06.2019).
Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną najlepsze spośród zgłoszonych prac.
Decyzję o doborze prac podejmie Jury konkursu.
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§4
Harmonogram
Ogłoszenie konkursu: 10 kwietnia 2019
Składanie prac konkursowych do 10.06.2019
Przyznanie nagród przez Jury do 22.06.2019
Ofcjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród podczas wernisażu 22.06.2019
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§ 5.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4
51-166 Wrocław. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@asp.wroc.pl.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketngowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu.
Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b. prawidłowy identyfkator podatkowy (NIP lub PESEL),
c. data urodzenia,
d. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
e. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane proflowaniu.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
podmiotów przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
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13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych
osobowych.
14. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia
oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
i wolności osób fzycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
15. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfkacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
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4.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie obiektu do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
niniejszego Regulaminu.
Prace wyróżnione pozostaną do dyspozycji Organizatora najdalej do 30.09.2019r.
Organizatorowi przysługuje prawo do prezentacji prac w tym okresie wraz z wyraźnym
wskazaniem autora.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do odbioru prac po uprzednim kontakcie mailowym
z kuratorkami konkursu do 01 listopada 2019r., z wyłączeniem okresu urlopowego od 15
lipca do 15 września 2019. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, dostawców
usług internetowych lub działalność poczty.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u kuratorek konkursu: Weroniki Surmy
i Małgorzaty Maternik:konkursnaczarke@gmail.com tel.: Weronika Surma +48 608 757 078,
Małgorzata Maternik +48 609 114 676.
Regulamin zawiera załączniki:
a. załącznik nr 1 oświadczenie dla celów podatkowych
b. załącznik nr 2 zgoda opiekuna prawnego
c. załącznik nr 3 formularz zgłoszeniowy
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załącznik nr 1 do Regulaminu ogólnopolskiego konkursu „Szósta czarka”
Oświadczenie dla celów podatkowych dla osób mających miejsce zamieszkania na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej ¹)
nazwisko....................................................................................................................................................
imiona .......................................................................................................................................................
imiona rodziców ...............................................................................................................................……..
data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL .........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania dla celów podatkowych:
...................................................................................................................................................................
kod pocztowy...........................................................poczta ......................................................................
miejscowość.........................................................gmina ..........................................................................
powiat .................................................................ulica .............................................................................
nr domu ..................... nr mieszkania .....................
województwo .................................................… kraj ...............................................................................
Urząd Skarbowy .............................................… adres US ....................................................................
Forma wypłaty: gotówka/przelew *) nr rachunku bankowego
...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/my
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. O wszelkich zmianach dotyczących
powyższego oświadczenia zawiadomię Zamawiającego/Zleceniodawcę w ciągu 3 dni składając nowe
oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wypłatą nagrody w konkursie
w ramach Festwalu Wysokich Temperatur zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych poprzez zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

data

podpis

¹) za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fzyczną, która posiada na
terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym (art.3 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fzycznych Dz. U. z 2000r. nr 14,
poz.176 z późn. zmianami).
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załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnopolskiego konkursu „Szósta czarka”
Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………….……………………………………………………………....
(imię i nazwisko) *
zameldowany/a…………………………………………………………….………..…………………………………………………………...
(adres zameldowania) *
tel. ………………………………………………..e-mail …………………………………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
oraz, że jestem: (należy postawić znak "x" w odpowiednim kwadracie)
 rodzicem dziecka przystępującego do ogólnopolskiego konkursu na ceramiczną czarkę do
herbaty „Szósta czarka”, posiadającym prawa rodzicielskie względem niego
 opiekunem prawnym dziecka przystępującego do ogólnopolskiego konkursu na ceramiczną
czarkę do herbaty „Szósta czarka”
2. Ponadto oświadczam, że mój syn /córka
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko) *
Wiek uczestnika:………………….
będzie uczestniczył/a w ogólnopolskim konkursie na ceramiczną czarkę do herbaty „Szósta czarka”
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu na ceramiczną
czarkę do herbaty „Szósta czarka”.
4. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
poprzez zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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załącznik nr 3 do Regulaminu ogólnopolskiego konkursu „Szósta czarka”

Szósta czarka
Ogólnopolski konkurs na ceramiczną czarkę do herbaty
Formularz zgłoszeniowy

1. Imię i Nazwisko:
……………………………………………………………………………..………………
2. Jestem: artystą / amatorem powyżej 16 lat / amatorem do 15 lat 1
3. Adres zwrotny:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………..
5. Adres e-mail………………………………………………………………………………..
6. Numer konta bankowego ………………………………………………………………...
7. Sześciocyfrowy kod

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją na temat przetwarzania danych
osobowych, zawartą w §5 Regulaminu konkursu.

miejscowość, data

podpis uczestnika konkursu

1 Niepotrzebne skreślić
Strona 7 z 7

