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REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” – I EDYCJA 

 

I. Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kościuszki  41,  05-800 Pruszków 

sekretariat@mdkpruszkow.pl,  www.mdkpruszkow.pl 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dziecka. 

2. Poznanie ciekawych miejsc z terenu naszego województwa  związanych z historią,  przyrodą, 

krajobrazem itp. 

3. Wyrabianie wrażliwości patriotycznych na swoim obszarze „moje miasto - moja ojczyzna                  

- zabytki - moja rodzina”. 

4. Rozwijanie wiedzy historycznej w połączeniu z aktualnymi wydarzeniami. 

5. Rozwijanie wyobraźni na temat przyszłości swojej miejscowości. Marzenia               

estetyczno-społeczne przedstawione w formie plastycznej. 

6. Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rozstrzygnięty zostanie                         

w następujących kategoriach wiekowych: 

1) 6 – 9 lat 

2) 10 – 12 lat 

3) 13 – 15 lat 

4) 16 – 19  lat 

 

2. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z dziedziny architektury, zaplecza edukacyjno                    

– społecznego, sportowego, rozrywki, środowiska naturalnego. 

3. Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp.  – do wyboru 

przez uczestnika konkursu. Prac przestrzennych nie przyjmujemy. 

4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

5. Prace bez opraw. 

6. Każda z placówek może przesłać na konkurs maksymalnie po 5 prac z każdej grupy 

wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych. 

http://www.mdkpruszkow.pl/
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7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

8. Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

 Metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

 Formularz (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

9. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny  -  nr telefonu 

22 758 81 28. 

10. Termin i miejsce nadsyłania/ dostarczania prac: do 10 maja 2019 r. (decyduje data wpływu 

do siedziby MDK), na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kościuszki  41, 05-800 

Pruszków  

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Horyzonty mojej miejscowości” 

11. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektorkę MDK.   

12. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury konkursowe ma prawo nie przyznać 

poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału. 

13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

14. Czas trwania konkursu: od  1 marca do 10 maja 2019 roku.  

15. Wyniki konkursu oraz szczegóły dotyczące wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie 

www.mdkpruszkow.pl do końca maja 2019 r. 

16. Organizator  konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów  

17. Nagrody należy odebrać osobiście. 

IV. Uwagi dodatkowe 

1. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane 

nie będą uwzględniane. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora. 

4. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
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Załącznik nr 1 Metryczka do przyklejenia na odwrocie pracy 

Imię i nazwisko autorki/autora
1
  

 

 

Wiek autorki/autora  

 

Tytuł pracy  

 

 

Nazwa i adres szkoły  

 

Imię i nazwisko nauczyciela lub 

opiekuna pod kierunkiem którego 

autorka/autor przygotował/a pracę 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 W przypadku wypełniania metryczki odręcznie należy wypełnić ją w sposób czytelny, używając wyłącznie 

drukowanych liter 
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Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” – I EDYCJA 

Imię i nazwisko 

autorki/autora 

 

Data urodzenia  

Nazwa i adres szkoły  

 

Akceptacja Regulaminu WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”  

Ja, uczestnik Konkursu, oraz my, rodzice (ja, rodzic)/oraz 

my, opiekunowie prawni (ja, opiekun prawny), ja, 

nauczyciel – instruktor potwierdzamy, że rozumiemy          

i akceptujemy Regulamin WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”  

Ja, niżej podpisany/-a, potwierdzam zgodność zgłoszonej 

pracy opatrzonej powyższym tytułem ze wszystkimi 

punktami Regulaminu WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻYPT. „HORYZONTY MOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI” Dobrowolnie przekazuję oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach określonych w Regulaminie  

Dobrowolnie przekazuję oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych w celach 

określonych w Regulaminie 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

PT. „HORYZONTY MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”  

w zakresie objętym niniejszym formularzem przez  

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 

41 zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO). Podane przeze mnie dane osobowe będą 

przechowywane w zbiorach danych prowadzonych przez 

wyżej powołane podmioty. Zostałem poinformowany/-a  

Podpis autorki /autora 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna
2
 

 

 

 

Podpis 

nauczyciela/instruktora 

 

…………………………… 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

                                                           
2
 Wymagany podpis w przypadku autorki/autora poniżej 16 r. życia 
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o dobrowolności podania swoich danych, prawie dostępu 

do treści danych, ich poprawiania oraz do kontroli ich 

przetwarzania – zgodnie z udostępnioną klauzulą 

informacyjną. 

 

 

Oświadczam, że niniejszą pracę moje dziecko wykonało 

osobiście.  

 

Podpis rodzica/opiekuna
3
 

 

………………………….... 

Oświadczam, że niniejszą pracę wykonałam/łem osobiście. Podpis autorki/autora
4
 ……………………………. 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy 

plastycznej mojego dziecka do stworzenia ekspozycji 

pokonkursowej oraz na umieszczenie jej w przestrzeni 

publicznej, w tym w na stronie internetowej MDK,         

w ramach promocji konkursu i realizacji zadań 

statutowych placówki. 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna
5
 

 

 

 

 

 

 

………………………….... 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy 

plastycznej mojego autorstwa do stworzenia ekspozycji 

pokonkursowej oraz na umieszczenie jej w przestrzeni 

publicznej, w tym w na stronie internetowej MDK,             

w ramach promocji konkursu i realizacji zadań statutowych 

placówki. 

 

 

 

 

Podpis autorki/autora
6
 

 

 

 

 

……………………………. 

Wyrażam zgodę  na bezpłatne utrwalanie                         

i rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego 

dziecka na stronach Młodzieżowego Domu Kultury i na 

portalach społecznościowych oraz materiałach 

promocyjnych zgodnie z realizacją działalności 

statutowej placówki i promocji. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Podpis autorki/autora 

 

 

…………………………… 

 

 

………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wymagany podpis w przypadku autorki/autora poniżej 16 r. życia 

4
 Wymagany podpis w przypadku autorki/autora powyżej16 r. życia 

5
 Wymagany podpis w przypadku autorki/autora poniżej 16 r. życia 

6
 Wymagany podpis w przypadku autorki/autora powyżej16 r. życia 
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Klauzula informacyjna  dla uczestnika/rodzica uczestnika  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  

ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, tel. (0-22) 758-81-28, email: 

 sekretariat@mdkpruszkow.pl. 

2. W MDK powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Iwonę Obarzanek kontakt: 

iod@cbi.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych 

ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej 

przez Panią/Pana zgody  na prezentacje wizerunku ucznia w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a  także organ prowadzący                    

i organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do otrzymania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa (np. MEN, Kuratorium Oświaty, Policja ). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: 

a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki,                 

a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie      

w tym celu, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie  

oświadczenia o wycofaniu zgody  złożonej u Administratora. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy                       

o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a)    jest niezbędne i jest wymogiem 

ustawowym służącym realizacji wskazanych celów. 

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem 

ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Jednocześnie pragnie poinformować, 

że np. serwery serwisu Facebook znajdują się również poza krajami Europejskiego Obszaru 

mailto:iod@cbi.org.pl
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Gospodarczego w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powierzone przez Panią/a dane 

osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia 

kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Zgodnie z informacją 

zamieszczoną w zaktualizowanych na dzień 19 kwietnia 2018 Zasadach dotyczących danych 

serwis facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską  

i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony 

danych. 

12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 

 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

