REGULAMIN WARSZTATÓW
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„INSPIRACJE I KREACJE ‒ SZTUKA W SIECI DLA DZIECI”.
I. Założenia ogólne
1. Warsztaty to inicjatywa z zakresu edukacji plastycznej, wykorzystująca różnorodne
działania plastyczne. Kierowana jest do uczniów szkół podstawowych.
2. Organizatorem warsztatów jest Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.
II. Cele ogólne
Warsztaty mają formę zabawy plastycznej. Ich celem jest rozwój umiejętności
plastycznych uczniów oraz zapoznanie ze zbiorami Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
III. Cele szczegółowe
1. Samodzielne poszukiwanie i rozwój w kierunku sztuki oraz związanych z tematyką
wybranych obrazów i artystów.
2. Wyzwalanie ciekawości poznawczej, kreatywności oraz chęci podejmowania
twórczych działań u dzieci i młodzieży.
3. Posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego.
IV. Zasady organizacyjne warsztatów
1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy plastycznej, będącej interpretacją dzieła
sztuki.
2. Prace powinny być przygotowane przez osoby z klas 1–6 szkół podstawowych.
3. Prace plastyczne powinny zostać sfotografowane i zapisane w formacie JPG,

min. 1920 pikseli (szerszy bok). Należy je wysyłać pod adres:
a.kaminska@muzeum.szczecin.pl wraz z podpisanymi przez rodziców/opiekunów
dokumentami (do pobrania):
•

klauzula informacyjna,

•

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

•

Wiadomość powinna zawierać informacje o autorze: imię, nazwisko i wiek uczestnika
oraz tytuł obrazu, do którego nawiązuje praca.
V. Prawa autorskie

1. Uczestnik warsztatów oświadcza, że:
a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy plastycznej nie
są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że praca
plastyczna nie narusza praw osób trzecich;
b) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z pracy plastycznej.
2. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi warsztatów przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw uczestnik jest zobowiązany do ich
zaspokojenia i zwolnienia organizatora warsztatów od obowiązku świadczeń z tego
tytułu.
3. Uczestnik warsztatów przenosi nieodpłatnie na organizatora warsztatów autorskie
prawa

majątkowe

do

pracy

plastycznej,

bez

ograniczeń

terytorialnych,

na następujących polach eksploatacji:
a) -w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy plastycznej – wytwarzanie jakąkolwiek
techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
oraz sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, zamieszczanie
w i internecie oraz pozostałych mediach informatycznych;
b) -w zakresie rozpowszechniania pracy plastycznej w sposób inny niż określony powyżej
publiczne wystawienie, powielanie, a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
4. Organizator warsztatów ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę plastyczną oraz
jej opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem uczestnika warsztatów.
Uczestnik warsztatów upoważnia także organizatora do wykonywania jego autorskich
praw osobistych.
5. Organizator warsztatów ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie
do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone

wyłącznie organizatorowi konkursu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie
są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa
wypowiedzenia lub cofnięcia.
VI. Ochrona danych osobowych
1. W ramach warsztatów przetwarzane będą dane osobowe nauczycieli, uczestników
oraz ich opiekunów.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie oświadczenia (zgody), zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Integralną częścią zgłoszenia jest formularz zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Wyrażenie zgody jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w warsztacie.
4. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w
załączniku do zgłoszenia pod nazwą „Klauzula informacyjna”.
5. W nieuregulowanych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w niniejszym
regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

