
 

 

 

REGULAMIN 
V OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE UCZNIOWSKIEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ  

Wrocław 2020 
 
 

ORGANIZATORZY:   
 
 
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
 
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego  
 
 

CELE I ZADANIA: 
 
 
Upowszechnianie wiedzy z zakresu sztuki użytkowej w kontekście jej wykorzystywania we współczesnym wzornictwie 
przemysłowym.  
 
Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań  
i interpretacji dzieła plastycznego. 
 
Wspieranie pasji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 
 
Prezentacja oryginalnych uczniowskich prac w przestrzeni miejskiej Wrocławia.  
 
Udział w przeglądzie (przedmiot przeglądu, spotkanie z innymi uczestnikami). 
 
Prezentacja prac uczestników zostanie zorganizowana w przestrzeni miejskiej Wrocławia na przełomie maja i czerwca 2020 r. 
 
Uczestnikiem Biennale może być uczeń od IV klasy szkoły podstawowej do 25 lat  
 
Szkoły Podstawowe (IV-VIII)                         / max. do 15 prac z placówki oświatowej / 
Szkoły Ponadpodstawowe                             / max. do 10 prac z placówki oświatowej / 
Licea Plastyczne                                              / max. do 20 prac z placówki oświatowej / 
Młodzieżowe Domy Kultury                           / max. do 20 prac z placówki oświatowo-wychowawczej / 
 
 
 

ZASADY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH: 
 
 

 Praca zgłoszona na biennale może być wykonana przez jednego lub zespół uczestników (max. 2 osoby) 

 uczestnik przeglądu może zgłosić jedną pracę 

 dopuszcza się wykorzystanie różnorodnych technik dekoracji przedmiotu (decoupage, złocenia, sztukateria itp.) 

 praca powinna mieć charakter użytkowy - przedmioty np. torby, koszulki z nadrukiem, naczynia, kubki, pojemniki, biżuteria, lampy, 
użytkowe akcesoria, itp. (ceramika, szkło, drewno, metal) 



 

 

 może być projektem plakatu współczesnego designu  

 wymagana jest dokumentacja pracy w formie cyfrowej fotografii (format zdjęcia minimum A4 w rozszerzeniu:  JPEG, TIFF, PDF, 
rozdzielczość minimum 300 dpi) 

 format prezentowanych prac zakwalifikowanych do prezentacji w przestrzeni publicznej nie powinien przekraczać 1m
3
,  

prace większe będą prezentowane wyłącznie w formie dokumentacji fotograficznej 

 pracę na fotografiach należy pokazać z kilku stron na jednorodnym tle (przód, tył, bok, zdjęcie z perspektywy), uwypuklając  
jej wartość użytkową i estetyczną. 

 
 

 
 

I ETAP – KWALIFIKACYJNY 
 
 
Organizacja (rekrutacja uczestników) 
 

 Formularz zgłoszenia, regulamin Biennale, zestaw inspiracji dla opiekunów artystycznych oraz plakat okolicznościowy zostaną 
udostępnione na stronie www.wcrs.wroclaw.pl, www.wke.wroclaw.pl oraz www.mdk.wroc.pl  
 

 Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie formularza online na stronie www.wke.wroclaw.pl do 19 stycznia 2020 r. godz.24.00  
 

 Ostateczny termin przesłania kompletu dokumentów z załącznikami (wszelkie oświadczenia, wymagane zgody, dokumentacja 
fotograficzna zgłoszonej pracy)- 29 marca 2020 r. godz.24.00 

 

 Cyfrowe fotografie, które należy dołączyć do zgłoszenia muszą być przesłane w jednym z formatów: JPEG, TIFF, GIF lub PDF. 
Minimalna rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, format minimum A4.  
Każde zdjęcie powinno być opisane: [tytuł, imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, opiekun artystyczny]. 

 
Jury złożone z artystów plastyków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dokona kwalifikacji prac do wystawy w ramach  
V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej. 
 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w wystawie V Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej zostanie opublikowana  
24 kwietnia 2020 r. na stronach wcrs.wroclaw.pl i www.mdk.wroc.pl 
 
 

II ETAP – FINAŁOWY 
 

 
Placówka oświatowa / opiekun artystyczny uczestnika Biennale otrzyma potwierdzenie udziału w przeglądzie sztuki użytkowej 
wraz z pisemnym zaproszeniem do 30.04.2020 r.  
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w wernisażu przyjeżdżają na własny koszt. 
 
Uczestnik Biennale przesyła prace na koszt własny do 18.05.2020 r. na adres:  
 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 
Ogólnoposkie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Wrocław 2020 
Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław (Sekretariat) 
 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i eksponowania prac w mediach, celem upowszechnienia wystawy  
oraz do dokumentacji, bez uiszczenia honorarium autorskiego. 



 

 

Odbioru prac należy dokonać także na koszt własny w terminie od 16.06.–22.06.2020. 
Organizator nie zapewnia opakowań zwrotnych. Po wskazanym terminie prace przechodzą na własność organizatora. 
 
 

WYRÓŻNIENIA 
 
 
Biennale ma charakter przeglądu. 
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wyróżnienia wybitnych prac i uhonorowania autorów. 
 

 
KONTAKT 

 
 
Wszelkich informacji na temat Biennale udzielają pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna dostępni pod adresami 
mailowymi:  biuro@mdk.wroc.pl oraz imprezy@mdk.wroc.pl  
 
 
WAŻNE DATY: 
 

19 stycznia 2020 r. – godz. 24.00 Termin zgłoszenia poprzez formularz on-line na www.wke.wroclaw.pl 

29 marca 2020 r. – godz. 24.00 
Ostateczny termin przesłania dokumentów z załącznikami (wszelkie oświadczenia, 
wymagane zgody, dokumentacja fotograficzna zgłoszonej pracy) 

24 kwietnia 2020 r. Publikacja protokołu obrad Jury na stronach wcrs.wroclaw.pl i www.mdk.wroc.pl 

30 kwietnia 2020 r. Termin przesłania potwierdzenia uczestnictwa w Biennale do placówki uczestnika/uczestników 

18 maja 2020 r. Termin nadsyłania wyróżnionych prac do ekspozycji  

 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
  
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 
 
1. Administrator danych 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl 
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 
 
2. Inspektor ochrony danych 



 

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 
inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 
 
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe zawarte w Formularzu wyłącznie na podstawie udzielonej zgody dla celów : 
1) związanych z realizacją V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej, tj. przyjęcia zgłoszenia, wyłonienia 
wybranych młodych twórców do prezentacji prac w przestrzeni miejskiej, doręczenia dyplomów uczestnictwa w wystawie. 
2) udzielania odpowiedzi na Pana pisma, skargi i wnioski. 
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. 
 
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 3 miesięcy lub do wycofania przez Ciebie 
uprzednio wyrażonej zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 
Organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o 
stosowną podstawę prawną a także podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych. 
 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• prawo do usunięcia Twoich danych 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do wycofania zgody. 
 
7. Prawo do wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez Uczestników Biennale 
będą przez niego przetwarzane w celu: 
 
    - realizacji Biennale 
    - wyłonienia wybranych młodych twórców do prezentacji prac w przestrzeni miejskiej 
    - doręczenia dyplomów uczestnictwa w wystawie. 
 
Uczestnik Biennale: 
 
    posiada prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 
    wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Biennale 
    na stronach organizatorów i profilach społecznościowych: WCRS, MDK FABRYCZNA 
    organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień regulaminu, o czym poinformuje uczestników na stronie   
    www.wcrs.wroclaw.pl oraz www.mdk.wroc.pl 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Wrocław 2020!  


