
 

 

 

XI GDYŃSKI KONKURS 
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT 

„Matematyczna ozdoba choinkowa”   
Gdynia 2021  
REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATOR:     

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
tel/fax: (058) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

II. CELE KONKURSU: 

 poszukiwanie nowych rozwiązań matematycznych,  

 pobudzenie dziecięcej wyobraźni oraz twórczej aktywności dzieci,  

 kształcenie umiejętności i kreatywności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

 integracja ze środowiskiem lokalnym. 
III. MIEJSCE I TERMIN: 

 Nadsyłanie prac lub dostarczenie do 17 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia z dopiskiem „Z matematyką za pan 
brat 2021” w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

IV. UCZESTNICY: 

 Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 9 lat uczęszczająca na zajęcia do gdyńskich przedszkoli, szkół, 

świetlic, klubów, placówek kultury, placówek wychowawczych i innych oraz zgłoszenia 

indywidualne dzieci mieszkających na terenie Gminy Miasta Gdyni.  

 Na konkurs przyjmowane będą tylko prace wykonane przez dzieci indywidualnie w kategoriach: 

 4-5 lat 
 6-7 lat 
 8-9 lat 

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 
V. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej zawierającej figury geometryczne.  

 Praca konkursowa nie powinna zawierać elementów sypkich. Technika wykonania pracy jest 
dowolna.  

 Na odwrocie pracy należy przykleić lub przyczepić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną – 

załącznik nr 1 w karcie zgłoszenia.   

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

 Należy uiścić opłatę wpisową w wysokości: 10 zł za każdego uczestnika do 17 grudnia 2021r. Opłatę 

na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 

1026 0000 0000 1253 0625 tytułem:  

a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „Z matematyką za pan brat 2021” oraz imię 

i nazwisko autora, 

b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „Z matematyką za pan brat 2021” oraz 

liczba uczestników i nazwa placówki.  
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 Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście do recepcji (1 piętro) 

Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia (od poniedziałku do piątku w 

godz.8.00-20.00): 
 pracy wraz z kartą informacyjną  
 prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” oraz podpisanych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych zgód i oświadczeń (załączniki znajdujące się na końcu karty 

zgłoszeniowej 1,2,3,4) 
 potwierdzenia dokonanej opłaty za udział w konkursie.  

 Brak oryginału, nieprawidłowe wypełnienie lub przesłanie kopii karty zgłoszenia wraz z 
podpisanymi zgodami dotyczącymi ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją 
uczestnika. 

 Prace przechodzą na własność organizatora. Prac nie zwracamy.  
VI. JURY 

 Komisję konkursową powołuje organizator. 

 W skład komisji wchodzą trzy osoby. 
VII. KRYTERIA OCENY 

Komisja konkursowa oceniać będzie: 
● aspekt  matematyczny, 
● estetykę i staranność wykonania, 
● oryginalność i pomysłowość. 

VIII. WYNIKI I NAGRODY 

 Jury spośród nadesłanych prac wybierze najciekawsze prace i nagrodzi ich autorów. 

 Wyniki konkursu i protokół jury będzie zamieszczony na stronie internetowej Młodzieżowego 
Domu Kultury do dnia 10.01.2022 r.: www.mdk.gdynia.pl  

 Nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej z recepcji 
Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia w terminie do 25 lutego 
2022 r.  

IX. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna. 

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji pracy w środkach masowego 
przekazu, folderach, kalendarzach oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach 
konkursu, również na stronie internetowej placówki oraz innych mediach i telewizji, nie dłużej niż 
2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.  

 Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową, podpisanymi zgodami i 
oświadczeniami (załączniki znajdujące się na końcu karty zgłoszeniowej 1,2,3,4) oraz 
potwierdzeniem opłaty akredytacyjnej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
regulaminu.  

 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. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami komisji 

konkursowej.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu lub odwołania konkursu 

bez podawania przyczyn. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 

                         Koordynator Konkursu                                        
           Agnieszka Karsznia                                                         

http://www.mdk.gdynia.pl/


 

 

Informacje dotyczące przetwarzaniach danych: 
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 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edu.iod@gdynia.pl. 

3. W celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji GDYŃSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Z 

matematyką za pan brat od najmłodszych lat” Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób 

biorących udział w konkursie – m.in. wychowanków, uczniów, nauczycieli, rodziców/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. W przypadku podania przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu może on zostać wykorzystany 

przez organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych z konkursem. 

8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane w ramach promocji konkursu na stronach internetowych placówki 

MDK oraz Urzędu Miasta Gdyni, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej 

wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wytworów ich pracy), publikacja w 

wydawnictwach typu folder i kalendarz 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. 

9. W celu tworzenia sieci współpracy i promocji prac Uczestników konkursu dane osobowe zamieszczone w dokumentacji 

konkursu (m.in. „Karcie zgłoszenia”) mogą być ujawnione partnerom wspierającym lub współorganizującym GDYŃSKI 

KONKURS PLASTYCZNY „Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat”. 

10. 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. 

11. 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 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody). 

12. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

13. Odbiorcami Państwa danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 

prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. W przypadku 

ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan 

odrębnie poinformowana/y. 

14. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 

2. 
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