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Regulamin 
Powiatowego Konkursu Plastycznego  
„Kufer wyobraźni” 

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu 

zaprasza dzieci i młodzież do udziału 

w II Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kufer wyobraźni” 

pod patronatem Starosty Oświęcimskiego 

               Temat prac: „Kolorowy zawrót głowy”. 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu 

II. CELE KONKURSU 

● Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych 
● Uwrażliwienie na piękno i różnorodność zjawisk w otaczającym świecie.  
● Dostrzeganie dynamicznych, pełnych temperamentu form.  
● Przedstawienie w sposób nieszablonowy, energiczny, malowniczy i zdumiewający naszego 

otoczenia. 
● Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej.  
● Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.  
● Rozwijanie zdolności percepcyjnych: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, 

wartościowania. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 roku życia do ukończenia szkoły średniej, 

w tym uczniów lub uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz świetlic 

terapeutycznych. 

 

2. Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 

I kategoria – przedszkole (6- latki) – klasy 1-3 SP 

II kategoria – klasy 4-6 SP 

III kategoria – klasy 7  i  8 SP  

IV kategoria - od klasy 1 szkoły ponadpodstawowej 

V kategoria – szkoły specjalne 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Nie przyjmujemy 

prac zbiorowych.   
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2. W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej.  

3. Prace płaskie należy wykonać w formacie A-3, z wyjątkiem grafik (A-4) i rękodzieła. 

4. Prace przestrzenne nie mogą przekraczać 50 cm wysokości. 

Prosimy nie oprawiać prac w passe – partout. Kompozycje przestrzenne należy dostarczyć 

w opakowaniach i zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu. Prosimy nie przysyłać prac 

wyklejonych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. oraz wykonanych na szkle. 

5. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 listopada 2020 r. na adres 

organizatora:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, 

ul. Olszewskiego 1, 32 -600 Oświęcim 

(liczy się data wpłynięcia do placówki, nie stempla pocztowego.) 

6. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi: 

● imię, nazwisko,  

● klasa, kategoria 

● nazwa placówki, adres i telefon kontaktowy 

● imię, nazwisko opiekuna artystycznego. 

7. Prace nie podlegają zwrotowi (przechodzą na własność organizatora z przeznaczeniem na cele 

archiwalne), zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowym praw 

autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. 

 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac. 

 

9. Jury dokona oceny, przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach 

wiekowych oraz podejmie decyzję w sprawie kwalifikacji prac do wystawy. 

 

10. Nagrody nieodebrane podczas wernisażu należy odebrać osobiście do 26 lutego 2021 roku 

w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim. Istnieje możliwość ich wysyłki 

na koszt odbiorcy (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem). Po tym terminie nieodebrane 

nagrody przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów MDK. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

12. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2021r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 
na stronie internetowej MDK oraz profilu społecznościowym placówki. 
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 
osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, klasy, 
miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości 
konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji 
w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych, związanych z organizowanym konkursem. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów 
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie. 

5. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu i opiekunów artystycznych znajduje się 
w załączniku do Regulaminu. 

 

ZAPRASZAMY ! 
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Załącznik do Regulaminu II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kufer wyobraźni” 

 

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: 

● 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. 

● Dane kontaktowe Administratora: mdk@powiat.oswiecim.pl. 
● Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

● Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
II Powiatowego Konkursu Plastycznego "Kufer wyobraźni" i jego promocji. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO. 

● Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
(Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim; Oświęcimskie 
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim) wyłącznie w celu realizacji, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu plastycznego. 

● Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie plastycznym. 

● 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, wniesienia skarg do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.), cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

● Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

● Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym 
do realizacji i kontroli  II Powiatowego Konkursu Plastycznego "Kufer wyobraźni" do 5 lat od 
zamknięcia konkursu. 
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