GDYŃSKI KONKURS PLASTYCZNY
„POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE GDYNIA 2021”
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:
• Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18, kom:512 496 277,
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
• Rada Dzielnicy Grabówek
ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia
tel.: (58) 621 83 37
II. CELE KONKURSU
• prezentacja umiejętności plastycznych,
• promowanie talentów,
• wykazanie się pomysłami twórczymi, popularyzacja działań artystycznych i konfrontacja
doświadczeń z zakresu wykorzystania różnych technik plastycznych,
• pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
•

promowanie świadomości dbania o najbliższe otoczenia.

III. MIEJSCE I TERMIN
• Dostarczanie prac do 20 października 2021 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia z dopiskiem „POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE GDYNIA 2021” –
konkurs plastyczny (w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu).
• Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: 30 października 2021 r. na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, na Facebooku placówki MDK Gdynia oraz na stronie
internetowej Rady Dzielnicy Grabówek i innych.
• Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu będą do odbioru w recepcji Młodzieżowego
Domu Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265, od 30 października do 30 listopada 2021 r.
IV. UCZESTNICY
• Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat uczęszczająca na zajęcia w gdyńskich przedszkolach,
szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych
oraz zgłoszenia indywidualne.
• Kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika):
✓ 6-9 lat
✓ 10-14 lat

V. ZASADY UCZESTNICTWA
• Technika i forma prac:
✓ dowolna technika plastyczna płaska, np.: malarstwo, rysunek, techniki mieszane,
kolaż (bez grafiki komputerowej i beż użycia materiałów sypkich);

✓ format prac: A4.
•
•

Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną –
załącznik nr 1 w karcie zgłoszenia.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
✓ Dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do
siedziby Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia (1 piętro recepcja
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00)
w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2021 r.:
➢ pracy konkursowej wraz z kartą informacyjną,
➢ prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” oraz zgód i oświadczeń dot. praw

autorskich, danych osobowych i wizerunku podpisanych przez rodziców lub
opiekunów prawnych uczestnika (zgody i oświadczenia znajdują się na końcu karty
zgłoszenia: załącznik 1, 2, 3 i 4).
1.
2.
3.
4.
•
•

Karta informacyjna
Zgody dot. danych osobowych
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Klauzula informacyjna

Brak oryginałów kart zgłoszenia wraz z załącznikami, czytelnych podpisów lub nieprawidłowe
ich wypełnienie będzie skutkować odrzuceniem pracy.
Przesłanie pracy konkursowej, karty zgłoszenia wraz z dostarczeniem podpisanych
załączników 1, 2, 3 i 4 jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

VI. JURY
w składzie:
•
•

Przewodnicząca:
Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
Członkowie:
Elżbieta Cupiał – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni,
Aneta Śramska-Piątek – artysta plastyk, Rada Dzielnicy Grabówek,
Małgorzata Kotłowska – artysta plastyk, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni,
Bogna Pniewska – artysta plastyk, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.

Przyjmuje następujące kryteria:
•
•
•

twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
ogólna estetyka,
stopień opanowania technik plastycznych.

VII. NAGRODY
• Nagrodzone prace będą eksponowane na trawnikach Dzielnicy Grabówek.
•

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

VIII. ZASADY ORGANIZACYJNE
• Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność
organizatora. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem
konkursu – p. Aleksandrą Polańską (512-496-277), istnieje możliwość osobistego odbioru
prac najpóźniej do 30.11.2021 r.
• Opiekunowi prawnemu autora pracy konkursowej powinny przysługiwać wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby konkursu plastycznego dzieła
w postaci zgłoszonej do konkursu pracy – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z ze zm.).
• Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach i laureatach
konkursu, również na stronie internetowej, Facebooku oraz YouTube placówki.
• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.
• Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dołączona do
regulaminu i karty zgłoszenia – załącznik nr 4.
• Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych
oraz złożenie oświadczenia przeniesienia praw autorskich stanowiący załącznik do karty
zgłoszenia.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu oraz regulaminu, a także
zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury
z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl.

2.

Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
edu.iod@gdynia.pl
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
.

3.

W celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji GDYŃSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POSPRZATAJ PO SWOIM PSIE GDYNIA 2021” Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób
biorących udział w konkursie – m.in. wychowanków, uczniów, nauczycieli, opiekunów prawnych, opiekunów
artystycznych oraz osób współpracujących z Organizatorem w ramach powyższego przedsięwzięcia.

4.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
a.

dane osobowe Uczestnika konkursu (wychowanka, ucznia), takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia,
wizerunek, praca plastyczna, nazwa i adres placówki, do której uczęszcza uczestnik;

b.

dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko,
e-mail do kontaktu, nr telefonu;

c.

dane osobowe osoby – nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego została wykonana
praca, takie jak: imię i nazwisko.

5.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. A
RODO w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062), art. 63 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.
zm.), art. 93 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) oraz
w przypadkach, w których wymagają przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

6.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i bez ich podania
nie będzie możliwy udział w konkursie.

7.

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane w ramach promocji konkursu na stronach internetowych
placówki MDK i Rady Dzielnicy Grabówek, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do
publicznej wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wytworów ich pracy – rysunków)
oraz na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube
i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych – portale obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie:
https://www.facebook.com/business/gdpr
.

8.

W celu tworzenia sieci współpracy i promocji prac Uczestników konkursu (m.in. z Radą Dzielnicy Grabówek) dane
osobowe zamieszczone w dokumentacji konkursu (m.in. „Formularzu zgłoszenia”) mogą być ujawnione partnerom
wspierającym lub współorganizującym GDYŃSKI KONKURS PLASTYCZNY „POSPRZATAJ PO SWOIM PSIE GDYNIA 2021”.

9.

Dane osobowe opiekuna prawnego, osoby reprezentującej oraz małoletniego Uczestnika konkursu będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, ale również w celach
archiwalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, jeżeli są
błędne lub nieaktualne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
11. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
12. Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić
dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.
13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa
ul. Stawki 2.

