
Regulamin 

XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 

 

 

Organizator: 

Miejski Dom Kultury w Lublińcu 

 

Warunki uczestnictwa: 
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych  

oraz dziecięcych zespołów plastycznych w ośrodkach kultury i placówkach 

oświatowych województwa śląskiego i przewiduje następujące grupy wiekowe: 

 

1 grupa – przedszkole 

2 grupa – klasy 1-3 

3 grupa – klasy 4-6 

4 grupa – klasy 7-8 
 

Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę, o wymiarze A5 (14,8 cm x 21 cm), wykonaną 

TECHNIKĄ PŁASKĄ.  

Prace należy odpowiednio zabezpieczyć, gdyż Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. 

Na odwrocie pracy należy przykleić tabelkę z formularza zgłoszeniowego. 

Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do konkursu przesyłając prace  

wraz ze stosownymi oświadczeniami,  wg wzoru, podpisanymi przez uprawnionych 

przedstawicieli prawnych uczestników konkursu (rodziców, opiekunów 

prawnych). 

 

na adres: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Plebiscytowa 9 

42-700 Lubliniec 

 

Prace można złożyć osobiście w Galerii pod Glinianym Aniołem w siedzibie 

MDK. 

 

Informacje pod nr tel. 34/351 06 87, e-mail: imprezy@mdk.lubliniec.pl. 

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. W kryteriach oceny zostaną 

uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania. 

Termin nadsyłania prac do 21 listopada 2021 roku. 

 



Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 5 grudnia 2021 roku  

o godz. 17:00. O miejscu wręczenia nagród Organizator poinformuje po 

rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Miejskiego Domu 

Kultury: www.mdk.lubliniec.pl 

 

 

Nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i jednocześnie 

Organizator nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac na 

niżej wymienionych polach eksploatacji: 

- tworzenia opracowań pracy i ich zwielokrotnienia oraz utrwalania na nośnikach 

elektronicznych oraz w pamięci komputera, 

- publicznego wystawiania oryginału pracy i jej opracowania, 

- wprowadzania pracy lub opracowań do sieci multimedialnych, w tym Internetu lub 

sieci wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania  

w ramach wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, 

- wprowadzania do obrotu, w tym odpłatnego, pracy lub opracowań.  

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

 

Wydrukuj formularz zgłoszeniowy, wytnij i przyklej z tyłu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA/OPIEKUNA 

 

WIEK UCZESTNIKA  

GRUPA WIEKOWA 

(zaznacz odpowiednią) 

 1 grupa – przedszkole 

 2 grupa – klasy 1-3 

 3 grupa – klasy 4-6 

 4 grupa – klasy 7-8 

NAZWA INSTYTUCJI  

ADRES INSTYTUCJI  

TEL. KONTAKTOWY 

 E-MAIL 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Ja, niżej podpisany(a), ............................................................................................................................., wyrażam zgodę  

na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………, przez Miejski Dom 

Kultury z siedzibą przy ul. Plebiscytowa 9 w Lublińcu (42-700) – dalej MDK – utrwalonego w ramach uczestnictwa  

w „XXVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową” organizowanym przez 

Miejski Dom Kultury dnia 05.12.2021 roku. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez inne osoby 

współpracujące z MDK, w tym na obrót egzemplarzami nośników, na których utrwalono ten wizerunek, na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami  i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób,  w celu prawidłowej realizacji zajęć lub opublikowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych w: 

a) prasie; 

TAK  NIE  

b) broszurach, ulotkach, i innych materiałach marketingowych; 

TAK  NIE  

c) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych;  

MDK pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy  

z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery  

w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

TAK  NIE  

 

2. MDK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku jedynie  

w zakresie wynikającym z niniejszej Zgody. 

3. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i bezterminowo. 

 

……………………………………… 

(data, podpis rodzica/opiekuna) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a), ………………………………………………….…………………………….. wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………… przez Miejski Dom Kultury 

w związku z udziałem w „XXVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”,  

w celu:  

1. udziału i organizacji Konkursu – danych takich jak: imię i nazwisko, wiek, adres email, nr telefonu, nazwa instytucji 

zgłaszającej ………….. tak/nie*, 

2. informowania o przebiegu konkursu na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz profilu facebook i lokalnej 

prasie – danych takich jak imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji zgłaszającej ……….…… tak/nie*, 

3.prezentacji prac konkursowych na wystawie organizowanej przez Miejski Dom Kultury  

w Lublińcu w przestrzeni miejskiej (teren przy MDK, rynek miejski, bulwar), na stronie internetowej  



i profilu Facebook oraz lokalnej prasie, danych takich jak imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji zgłaszającej 

………………………………………………… tak/nie*, 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz prawa  

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

……………………………………… 

                   (data, podpis rodzica/opiekuna) 

* niepotrzebne skreślić 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej RODO Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Twoje/Twojego dziecka. 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administratorem danych osobowych- jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą  

w Lublińcu 42-700, przy ul. Plebiscytowej 9, z którym można się kontaktować pisząc na adres naszej siedziby, 

pod numerem telefonu: 34 351 06 87, pisząc na adres email: administracja@mdk.lubliniec.pl, 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl; 

telefon: 34-356-32-52; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez 

Ciebie zgody, w celu organizacji „XXVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniową”.  

IV. Odbiorcy danych 

Dane będą udostępnione podmiotom, w sytuacji, kiedy obowiązek taki wynika  

z przepisów prawa, oraz będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i informatyczną 

MDK w Lublińcu, hosting strony internetowej, strony Facebook i poczty elektronicznej email  na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz 

dokumentowania przebiegu konkursu zgodnie z przyjętym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

VI. Przysługuje Ci prawo: 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z 

prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

w Warszawie ul. Stawki 2. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.  

 

            ……………………………………… 

                     (data, podpis rodzica/opiekuna) 

 


