II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„TAJEMNICZY OGRÓD” 2019
REGULAMIN
„Mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem.” (Claude Monet).
Wielu artystów podejmowało temat ogrodu: jako dokumentację konkretnych miejsc, tło dla scen
rodzajowych, symbol lub obraz fantastycznych wizji przyrody. Jak wygląda Twój tajemniczy ogród?
Czy jest ogromny i zamieszkany przez nieznane stworzenia a może maleńki, przydomowy i pachnący
lawendą? Pełen letnich barw czy chwilowo uśpiony pod zimowym, lodowym pancerzem? Niech
Twój ogród uchyli nam rąbka tajemnicy. Serdecznie zapraszamy!
1. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

2. CELE KONKURSU
 pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
 promowanie talentów,
 popularyzacja działań artystycznych i konfrontacja doświadczeń z zakresu wykorzystania różnych
technik plastycznych
3. MIEJSCE I TERMIN
 Nadesłanie prac do 08.03.2019 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
z dopiskiem „Tajemniczy ogród” – konkurs plastyczny
w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe w czasie transportu, nie dopuszczamy prac w rulonach.




Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu: do 22 marca 2019 r. na stronie
internetowej placówki.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w budynku MDK.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu wyślemy pocztą.

4. UCZESTNICY
 z całej Polski
 dzieci i młodzież działająca w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach
wychowawczych i innych, także zgłoszenia indywidualne



Kategorie wiekowe
o klasa VII i VIII szkoły podstawowej
o szkoły średnie (uczniowie do lat 18)

Prosimy nie przysyłać prac dzieci młodszych niż wyznaczone kategorie wiekowe.
5. ZASADY UCZESTNICTWA
 Technika i forma prac:
o malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), techniki
mieszane,
o format prac: nie większe niż A2,
o konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną z następującymi
danymi autora:
imię, nazwisko, wiek, klasa, adres, telefon, adres e-mail, nazwę i adres placówki, którą
reprezentuje autor, nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została
zrealizowana.
 Do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą
z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem
oraz e-mailem placówki.
6. KRYTERIA OCENY PRAC
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka
i samodzielność wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.
7. ZASADY ORGANIZACYJNE
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
Prac nie zwracamy!
 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion , nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również
na stronie internetowej placówki.
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu.
Koordynator Konkursu
Małgorzata Karpińska

Kierownik Działu Sztuki
Kaja Grabowska

§
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

a także w celach promocyjnych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko
data urodzenia
adres e-mail
numer telefonu

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie

będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów

przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz

kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

