
Regulamin
KONKURSU PLASTYCZNEGO

z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej

Niniejszy regulamin stanowi umowę uczestnictwa, której stronami jest Organizator oraz Uczestnik
lub jego przedstawiciel ustawowy. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki i zawarcie umowy.

 

ORGANIZATOR:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - Klub „Pod Skałką” ul. Dąbrowskiego 17               
tel. kontaktowy 32/660 01 46

TERMIN:
• prace należy dostarczyć osobiście do 20 czerwca 2022 r., Klub MCKiS „Pod Skałką” Jaworzno, 

ul. Dąbrowskiego 17 wraz z wypełnionym  oświadczeniem /zał. nr 1/
• ogłoszenie wyników 24 czerwca 2022 r.

CELE KONKURSU:
• upamiętnienie ROKU MARII KONOPNICKIEJ  
• doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych
• stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji dokonań twórczych

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
• temat:  

              - ulubiony bohater z baśni Marii Konopnickiej  pt. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”
• kategorie wiekowe:

             - dzieci przedszkolne
             - dzieci klas I – IV szkoły podstawowej

• wykonanie jednej pracy wg własnej koncepcji
• technika:

             - malarstwo, rysunek, kolaż (bez użycia materiałów sypkich)
• na pracy należy umieścić kartę informacyjną /zał. nr 2/
• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
• organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe
• prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Klubie MCKiS „Pod Skałką”
• zgoda stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

KRYTERIA OCENY:
• pomysłowość  
• oryginalność
• estetyka
• samodzielność

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• regulamin wraz załącznikami dostępny na stronie www.mcki  s  .jaw  orzno  .pl  
• w przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
• ostateczna interpretacja konkursu należy do Organizatora
• informacja o laureatach konkursu będzie umieszczona na stronie www.mckis.jaw  orzno  .pl  
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Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przezMiejskie Centrum Kultury i Sportu z
siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS)
MCKiS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem
„IOD”;
Dane osobowe zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane w celu prawidłowej
organizacji konkursu i obsługi komunikacji z laureatami, jako prawnie uzasadniony interes MCKiS. ,
dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane na podstawie zgody;
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym
usługi,  które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł  umowy
powierzenia przetwarzania danych,;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:

• 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane;
• obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych (w przypadku odbioru nagrody o

wartości wymagającej dokumentacji skarbowej);
• do  momentu  wycofania  zgody  na  publikację  wizerunku,  jednak  nie  dłużej  niż10  lat  po

zakończeniu roku, w którym dokonano uwiecznienia wizerunku. 
Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec
niewłaściwego przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie i powiadomienia
laureatów  o  przyznaniu  nagród.  Zgoda  na  wykorzystanie  wizerunku  w  mediach  jest  w  pełni
dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie, poprzez złożenie stosowanego oświadczenia
na podane dane kontaktowa MCKiS. 

Regulamin i karta zgłoszeń dostępna na stronie www.mckis.jaworzno.pl


