REGULAMIN
XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BOŻE NARODZENIE TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
PATRONAT: STAROSTA CHRZANOWSKI
1. ORGANIZATOR:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Trzebini

2. CELE KONKURSU:

Wspieranie rozwoju twórczości dzieci
i młodzieży, utrwalanie ponadczasowych
tradycji poprzez znak graficzny, rozwój
zainteresowań kulturą ludową wśród dzieci
i młodzieży.

3. TEMATYKA:
4. UCZESTNICY:

Boże Narodzenie- tradycje
i współczesność
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:






przedszkola
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe

5. WARUNKI UDZIAŁU: Każdy uczestnik może przedstawić
maksymalnie jedną pracę .
Technika wykonania prac :
rysunek, malarstwo, grafika, collage, decoupage,
techniki mieszane)

Format prac max.A3
Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż,
kasza, itp. Prace wykonane z plasteliny lub pastelami suchymi powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem.

Nie będą oceniane: prace zbiorowe oraz prace przestrzenne

OPIS PRAC: każda praca powinna być opisana czytelnie,
drukowanym pismem wg wzoru
 autor:
 klasa:
 szkoła,placówka
 miejscowość, adres, telefon,
 imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela
KOMISJA OCENIAJĄCA:
W skład komisji wchodzić będą: twórcy
nieprofesjonalni, artyści plastycy prowadzący
zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
NAGRODY:
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

do 14.12.2022r.

Prace prosimy nadsyłać na adres:
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia
tel. (32) 612 10 52
z dopiskiem „ Prace na konkurs plastyczny- Boże Narodzenie”
WYSTAWA POKONKURSOWA:

Terminie i miejsce podsumowania konkursu:
11 stycznia 2023
Sala kinowa DK „Sokół” w Trzebini
ul. Kościuszki 74

UWAGI KOŃCOWE:
1.Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów
autorskich.
2.Prace przechodzą na własność organizatora.
3. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
4. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora.

Dostarczenie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danymi osobowymi i prawami autorskimi uczestnika

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO

konkursu -wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby organizacji konkursu,
nieodpłatne publikowanie reprodukcji prac w prasie i strony www.
(ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

POWIATOWY
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. KOŚCIUSZKI 72
32-540 TRZEBINIA
TEL. (32) 612 10 52

„BOŻE NARODZENIE
TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
2022

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

data ...........……...

data........….………..

imię i nazwisko
Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych
(imię i nazwisko dziecka)
--------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie moich/mojego
dziecka* danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. Poz.1182, tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez
upoważnionych pracowników PMDK w Trzebini celem uczestnictwa w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie -tradycja i współczesność”
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/
poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,
ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia,
2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do
realizacji ww. celu.
3. Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celu.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także
prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz wobec przekazywania
moich/mojego dziecka* danych osobowych innym podmiotom.

-------------------------------------czytelny podpis uczestnika (jeżeli jest pełnoletni),
Rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE MOJEGO/MOJEGO DZIECKA*
WIZERUNKU
.
.......................................................................
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/dy* na umieszczenie zdjęć
zawierających mój/mojego dziecka* (imię i nazwisko
dziecka) ...................................................................... wizerunek, zarejestrowanych
podczas podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Boże Narodzenietradycja i współczesność” zorganizowanego przez PMDK w Trzebini poprzez:
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE*
NIE*
NIE*
NIE*
NIE*

a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
b) publiczne udostępnianie,
c) udostępnianie w środkach masowego przekazu,
d) druki, ulotki reklamowe, foldery,
e) wykorzystanie na stronie www.pmdk-trzebinia.pl , Facebook
i innych witrynach powiązanych z PMDK w Trzebini
-------------------------------------czytelny podpis uczestnika (jeżeli jest pełnoletni),
Rodzica/opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r.
Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.
1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281) (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 r. poz.
666)
* niepotrzebne skreślić

