REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NASZA EUROPA”
I. CELE
 wymiana doświadczeń artystycznych
 rozwijanie uzdolnień plastycznych młodzieży i ich popularyzacja
 kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i integracji
II. ORGANIZATORZY
 Powiat Oświęcimski
 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 17 do 21 lat uczącej się na terenie
powiatu oświęcimskiego.
 Na Konkurs należy nadsyłać samodzielne prace indywidualne, nawiązujące tematycznie do
nazwy konkursu, podejmujące kwestię europejskiej tożsamości i integracji.
 Techniki: malarskie, rysunkowe, collage, grafika warsztatowa, rzeźba, instalacja.
 Format: techniki graficzne - A3 lub A4, pozostałe techniki płaskie - A3, formy przestrzenne – do
wys. 1m.
 Każda praca powinna być opisana na odwrocie według zamieszczonego wzoru-tabelki – zał. nr 1.
 Placówka zgłaszająca powinna wypełnić listę autorów prac konkursowych – zał. nr 2.
 Nie będą oceniane prace wyklejone materiałami sypkimi.
 Prosimy nie rolować i nie oprawiać prac.
III. TERMINY I MIEJSCA:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 32
- 600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1 (decyduje data wpływu do MDK).
2. Szkoły i placówki, biorące udział w Konkursie, powiadomione zostaną o wynikach
oddzielnym pismem.
IV. NAGRODY
1. Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów.
2. Organizatorzy Konkursu przyznają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3. Zarząd Powiatu przyzna Nagrodę Specjalną w postaci europejskiego biletu kolejowego.
W przypadku laureata niepełnoletniego przyznanie Nagrody Specjalnej uzależnione jest od
wyrażenia przez rodziców laureata zgody na przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
syna/córki w czasie podróży.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac.
2. Nagrody nieodebrane podczas wernisażu należy odebrać osobiście do 30 czerwca 2019 roku
w Młodzieżowym Domu Kultury. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą do puli
nagród kolejnych konkursów MDK.
3. Pełnoletni uczestnik Konkursu oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego
wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych
z organizacją i promocją niniejszego wydarzenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika (zdjęcia, filmu …itd.) i przenosi na
Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, wszelkie prawa do
korzystania i rozporządzania wizerunkiem w celach promocyjnych Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. Administrator prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
2) Dane kontaktowe Administratora: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.
3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
Konkursu i jego promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu jest art.6 ust.1 RODO.
4) Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu
plastycznego.
5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie plastycznym.
6) Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz
do ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skarg i do organu
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Żądanie to zostanie spełnione zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7) Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
8) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do
realizacji i kontroli Konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASZA EUROPA”

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ORAZ PRZYKLEIĆ NA TYLNEJ CZĘŚCI PRACY PLASTYCZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA I ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI

MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA
(miejscowość)

DANE KONTAKTOWE
(osoba, e-mail, telefon)

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i z treścią klauzuli informacyjnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku
uczestnika na zasadach opisanych w regulaminie konkursu.

.............................................................
podpis pełnoletniego uczestnika

........................................................
podpis Rodzica/Opiekuna
niepełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASZA EUROPA”

Nazwa szkoły/ placówki ………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu ……………………………………
e-mail ………………………………………......

l.p.

imię i nazwisko autora pracy

rok urodzenia

imię i nazwisko opiekuna artystycznego

