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III Mazowiecki Festiwal
Twórczości Zbigniewa
Herberta
pod honorowym patronatem
Wojewody Mazowieckiego
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Prezydenta m. st. Warszawy
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz Pani Katarzyny Herbert
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"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce –
kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła.
Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę
w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności
z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń"
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r.

III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta
Szanowni Państwo,
z okazji ogłoszenia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta XCIX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprasza do uczestnictwa
w III Mazowieckim Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta w trzech kategoriach: recytacja,
praca plastyczna, praca fotograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych:
klas VII i VIII i oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa
mazowieckiego.
W związku z obchodami Roku Zbigniewa Herberta konkurs w kategoriach: plastycznej
i fotograficznej kierujemy również do uczniów szkolnych punktów konsultacyjnych przy
placówkach dyplomatycznych RP, prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą.
Celem naszego przedsięwzięcia jest propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta oraz
rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu. Realizacja projektu będzie okazją do
poznawania utworów związanych z biografią, światopoglądem poety, miejscami, które kochał, i za
którymi tęsknił.
Zachęcam uczniów do wyrażenia swoich głębokich refleksji, których źródłem będzie twórczość
Zbigniewa Herberta.
Dyrektor XCIX LO
Bożena Gromadzka
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Regulamin
Cele:
1.

Popularyzowanie twórczości Zbigniewa Herberta.

2.

Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Propagowanie czytelnictwa.

3.

Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego
człowieka.

4.

Kształcenie świadomego odbiorcy sztuki.

5.

Zachęcanie do uczestnictwa w kulturze.

6.

Integrowanie i promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów.

I. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: recytatorskiej, plastycznej,
fotograficznej i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII
i

oddziałów

gimnazjalnych

oraz

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych

z województwa mazowieckiego.
Kategoria plastyczna

i fotograficzna skierowana jest również do uczniów

szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych RP,
prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
II.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

regulaminie (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
III. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału
w Konkursie.
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KATEGORIA RECYTACJI
 Recytacja dwóch wybranych utworów Zbigniewa Herberta.
 Czas prezentacji maksymalnie do 8 minut.


W przypadku wielu chętnych do udziału w konkursie prosimy
o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych.

Jury oceniać będzie: dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości wykonawczych
oraz interpretacyjnych recytatora, prawidłową i wyrazistą interpretację, poprawność
dykcji, ogólny wyraz artystyczny.
KATEGORIA PLASTYCZNA
 Praca plastyczna inspirowana twórczością Zbigniewa Herberta, wykonana
w dowolnym formacie i wybranej technice (rysunek, grafika, malarstwo,
collage).
 Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę plastyczną.
 Prosimy o dołączenie wydrukowanego tekstu utworu, który stał się inspiracją
pracy.
 Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla
pocztowego).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
 Należy dołączyć czytelne dane o autorze pracy: imię i nazwisko ucznia, szkoła,
miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. Prace niepodpisane nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
Jury oceniać będzie: plastyczną interpretację wiersza, dobór odpowiednich środków
artystycznego wyrazu, inwencję twórczą, walory artystyczne, estetykę wykonania.
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KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
 Fotografia inspirowana twórczością Zbigniewa Herberta.
 Format pracy : w wersji elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi i w wersji
wydrukowanej w formacie A-4 na papierze fotograficznym.
 Wersję elektroniczną należy przesłać w terminie do 20 października 2018 r.
drogą mailową na adres: sekretariat_lo99@op.pl.
 Dopuszczalne są minimalne korekty graficzne (kontrast/ jasność/nasycenie).
 Prosimy o dołączenie wydrukowanego tekstu utworu, który stał się inspiracją
pracy.
 Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę fotograficzną.
 Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla
pocztowego).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
 Należy dołączyć czytelne dane o autorze pracy: imię i nazwisko ucznia, szkoła,
miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. Prace niepodpisane nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
 Autorzy zdjęć zobligowani są do dołączenia Oświadczenia o autorstwie pracy,
które znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.
Jury oceniać będzie: fotograficzną interpretację wiersza, dobór odpowiednich
środków artystycznego wyrazu, kompozycję oraz technikę wykonania zdjęcia.
IV.

Zgłoszenia

uczestników

wszystkich

kategorii

należy

dokonać

do 20.10.2018r. ,wypełniając formularz zgłoszeniowy z innymi podpisanymi
załącznikami, który należy przesłać na adres organizatora.
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V. Prace plastyczne i fotograficzne, opatrzone informacjami określonymi
w regulaminie, należy przesłać do 20.10.2018 r. na adres:
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
www.herbert99lo.edu.pl
e- mail:sekretariat_lo99@op.pl
telefon/fax: 022 – 6719927
z dopiskiem „III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta"
VI. Przesłuchania konkursowe w kategorii recytacji odbędą się w budynku XCIX
LO. O szczegółowym harmonogramie przesłuchań konkursowych organizator
poinformuje na stronie internetowej szkoły po zamknięciu przyjmowania
zgłoszeń.
VII. Organizator powoła jury konkursowe w każdej kategorii konkursu. Decyzja
jury jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a
także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego
nagrodzenia Uczestników Konkursu.
VIII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu
Laureatów. Informacje o miejscu, terminie i przebiegu uroczystości zostaną
umieszczone na stronie internetowej organizatora. Organizator będzie
informować o przebiegu i wynikach Konkursu na stronie internetowej szkoły,
posługując się imieniem i nazwiskiem Uczestników Konkursu, na co Uczestnik,
biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę.
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W Koncercie Laureatów wystąpią laureaci I, II i III miejsca w kategorii recytacja.
Nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne zostaną zaprezentowane w czasie
uroczystej gali rozdania nagród.
IX. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i pobytu w Warszawie oraz pokrywają
koszty przesyłek prac plastycznych i fotograficznych.
X. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnego wykorzystania ich w celach popularyzatorskich
konkursu.
XI. Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Konkursu będą przetwarzane
w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania,
wydania, odbioru nagród. 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
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).
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w Konkursie.
 Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.


Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów Konkursu
jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 w Warszawie.
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 Dane osobowe Uczestników i Opiekunów będą przetwarzane w celu
organizacji

i

przeprowadzenia

konkursu,

a

także

w

celach

marketingowych konkursu i promocji szkoły.


Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Opiekunów obejmować
będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres szkoły.

 Uczestnikom i Opiekunom 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.
 Uczestnik i Opiekun konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia
i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 Dane Uczestników i Opiekunów konkursu nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych
przepisami prawa.
 Dane Uczestników i Opiekunów konkursu będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 Osoby małoletnie, by wziąć udział w Konkursie, powinny dołączyć do prac
pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w festiwalu
(załącznik nr 3).
XII. Objęcie patronatem niniejszego Festiwalu przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
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podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły.
Bliższych informacji o organizacji festiwalu udziela koordynatorka festiwalu.
Adres kontaktowy: iwonatkacz@o2.pl
Informacje o konkursie znajdują się także na naszej stronie internetowej
www.herbert99lo.edu.pl
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Załącznik nr 1

III MAZOWIECKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA
Formularz Zgłoszeniowy
UWAGA! Proszę wypełnić czytelnie osobny formularz dla każdego uczestnika.
1. Pełna nazwa szkoły:
__________________________________________________________________________________________________________________
Pieczątka szkoły:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Adres szkoły, telefon i nr fax-u:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Imię i nazwisko uczestnika, klasa:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Kategoria:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Tytuł/y utworu/ów ( dotyczy wszystkich kategorii):
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna, e-mail kontaktowy lub telefon kontaktowy :
_________________________________________________________________________________________________________________
7. E-mail kontaktowy lub telefon kontaktowy uczestnika:
__________________________________________________________________________________________________________________

czytelny podpis uczestnika

rodzica/opiekuna w przypadku uczestnika
niepełnoletniego
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ - KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
„III MAZOWIECKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA"
Niniejszym oświadczam, że:
-jestem autorem/ką nadesłanej fotografii i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie
i majątkowe bez udziału osób trzecich;
-nadesłana praca nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach;
-przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
-uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjnoreklamowych konkursu przez Organizatora;
- zwalniam organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich,
dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich,
praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby
którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku naruszenia praw
autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu
ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia
żądaniom strony pokrzywdzonej.

__________________________________________
czytelny podpis opiekuna/rodzica niepełnoletniego uczestnika

________________________
podpis autora zdjęcia

data, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik nr 3
Zgody na przetwarzanie danych osobowych - Uczestnik Konkursu
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest XCIX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 w
Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji i promocji festiwalu.
3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
4. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie działań szkoły.
5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie
może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobistych.
6. Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział dziecka w III Mazowieckim Festiwalu Twórczości
Zbigniewa Herberta i oświadczam, że zapoznałam (em) się z Regulaminem Konkursu. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym
w celu udziału w konkursie oraz opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu
w mediach oraz stronach internetowych Organizatora konkursu. Niniejszym oświadczam, że podane
przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie konkursu.
czytelny podpis uczestnika
czytelny podpis opiekuna/rodzica niepełnoletniego
uczestnika
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data, miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik nr 4
Zgody na przetwarzanie danych osobowych - Opiekun Konkursu
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 04-036 w Warszawie. Posiadam
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały
zebrane.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji i promocji festiwalu.
3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
4. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie
może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobistych.

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie konkursu.

czytelny podpis opiekuna konkursu

data, miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

