
 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w konkursie plastycznym. 

 
Celem konkursu jest zainspirowanie się pięknem przyrody i różnorodnością jesiennych barw  

w naszym krajobrazie. Stwórzcie dzieło będące odzwierciedleniem Waszych uczuć i refleksji  

na temat jesieni, jej kolorów oraz nastrojów. Rozejrzyjcie się wokół siebie i dajcie się ponieść swojej fantazji, 

wyobraźni i kreatywności. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży miasta Świętochłowice. 

3. Na konkurs przyjmowane będą prace inspirowane tematyką jesiennych krajobrazów. 

4. Technika wykonania prac: dowolna forma płaska w maksymalnym formacie 50x70, rysunek, malarstwo, 

grafika oraz techniki mieszane (prosimy nie przysyłać prac wyklejanych bibułą, watą, zapałkami, plasteliną, 

liśćmi oraz produktami takimi jak kasza, ryż, itp.). 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

6. Zwycięzcom konkursu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Jury powołane przez Organizatora dokona 

oceny prac. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

   I – dzieci 5 –  6 lat  
   II – dzieci 7 – 10 lat 
   III – dzieci 11 – 14 lat 
   IV – młodzież szkół ponadpodstawowych  

7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

8. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać lub przykleić metryczkę, zawierającą: tytuł pracy, imię 

i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres placówki delegującej. 

9. Prace należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 23 listopada 2022 r. na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Harcerska 1 
41-600 Świętochłowice 
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny. 

 

Decyduje data dostarczenia do placówki. 
 

10. Organizator przewiduje wernisaż i wystawę wybranych prac. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na Facebook-u oraz stronie 

www.mdksw.pl  

12. Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 2 grudnia 2022 r. w Młodzieżowym Domu 

Kultury ul. Harcerska 1 w Świętochłowicach. Informacje i wernisażu zostaną umieszczone na Facebook-u 

oraz stronie www.mdksw.pl  
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13. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestników  

i Opiekunów, Klauzuli RODO placówki MDK dostępnej na stronie internetowej www.mdksw.pl oraz poniżej, 

a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. 

14. Prace oraz nieodebrane nagrody, po zakończonej wstawie, będzie można odbierać do 20 grudnia 2022 r.  

w MDK ul. Harcerska 1. Po tym terminie zarówno prace jak i nagrody przechodzą na własność placówki. 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. 

16. Sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będzie Organizator. 
 
 

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu powodzenia oraz wielu kreatywnych pomysłów jak również radości 

w tworzeniu prac. 

Koordynator Konkursu:  

Joanna Szewczyk 
  

Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu:  

od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 18:00 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1, 

tel.: 32 770 00 71 

e-mail: sekretariat@mdksw.pl 
e-mail: j.szewczyk@mdksw.pl 
 
ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Harcerska 1 

41-600 Świętochłowice 

Tel.32 770 00 71 

e-mail: sekretariat@mdksw.pl 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych – III Miejski Konkurs Plastyczny „JESIENNE KRAJOBRAZY” 

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgodnie z art. 13 RODO informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej1. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pll  

lub telefonicznie: 32 438 68 06. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją konkursu  takich jak: ocena i weryfikacja nadesłanych prac, 

organizację wernisażu i wystawy wybranych prac, wręczenia nagród, ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego 
Domu Kultury oraz profilu społecznościowym MDK (Facebook). 

4. Dane zwycięzców i osób wyróżnionych w postaci imienia i nazwiska, nazwy placówki, wizerunku, wraz z pracą będą publikowane na stronie 
internetowej i profilu społecznościowym MDK.  

5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku nieletnich uczestników konkursu 
zgoda opiekuna prawnego.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
promocji działalności oświatowej. Dane zwycięzców i osób wyróżnionych będą publikowane na stronie internetowej Administratora 
maksymalnie przez okres funkcjonowania serwisu bądź do czasu złożenia skutecznego wniosku o realizację praw osoby, której dane dotyczą.  

7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo wycofania zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa  
w konkursie. 

10. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni członkowie komisji konkursowej, pracownicy administratora w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające na podstawie przepisów prawa, jak i podmioty przetwarzające na polecenie 
administratora (podmioty świadczące usługi informatyczne).  

11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego. 
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Karta zgłoszenia 
 
 
Imię i nazwisko             

 

Telefon kontaktowy, e-mail           

 

Wiek, klasa             

 

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki delegującej        

 

              

 

              

 

              

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego         

 
 

Kartę zgłoszenia do III Miejskiego Konkursu Plastycznego ”JESIENNE KRAJOBRAZY” dla uczestnika 
niepełnoletniego wypełnia opiekun prawny. 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu* 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*  
w zakresie: imię i nazwisko, wiek, klasa, do której uczęszcza(m), oraz telefon i adres mailowy przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1, w celu organizacji i przeprowadzenia III 
Miejskiego Konkursu Plastycznego „Jesienne krajobrazy” oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) 
– jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka / mojego wizerunku* (zdjęcia z rozdania 
nagród oraz przebiegu konkursu) w celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz w celu publikacji 
wyników konkursu na stronie internetowej i Facebook-u Młodzieżowego Domu Kultury  
w Świętochłowicach. 

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą RODO obowiązującą w placówce MDK, dostępną 
na stronie www.mdksw.pl oraz dołączoną do regulaminu. 

 
 

 
__________________________________________________________ 

Data i podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/ pełnoletniego Uczestnika* 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

III Miejski Konkurs Plastyczny 

Jesienne Krajobrazy 
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