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Regulamin konkursu 
 plastycznego: „Przez Sybir do niepodległości” 

1 .Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą: ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, 

numer telefonu: 16 - 670-20-03  e-mail: mdk@um.przemysl.pl we współpracy ze Związkiem 

Sybiraków – Oddział w Przemyślu. 

2. Cele konkursu:
Podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży dotyczącej znaczenia historii Polski,
w szczególności zesłań Polaków na Sybir. Tematem przewodnim jest pokazanie w sposób plastyczny
losów „Sybiraków” i ich drogę do niepodległej Polski.

4. Termin składania prac:
a) Pracę można składać osobiście lub nadsyłać do 16 października 2019

b) Decyduje data wpływu pracy do placówki

c) Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia poczty/kuriera.

5. Warunki uczestnictwa
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

b) Prace należy wykonać na papierze w formacie A4 lub A3.

c) Technika pracy jest dowolna, płaska (malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka itp.).

Prace z plasteliny i o grubej fakturze nie będą brane pod uwagę.

d) Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą brane pod

uwagę.

e) Kategorie wiekowe, w których komisja dokona oceny prac:

I kategoria – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych 

II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

z wyłączeniem szkół plastycznych 

6. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Gotowe prace prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres: Młodzieżowy Dom

Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl, tel. 166702003, email:

mdk@um.przemysl.pl

b) Do pracy należy obowiązkowo dołączyć:

▪ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku

osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny

c) Złożenie w/w oświadczeń następuje w formie pisemnej.

d) Organizatorzy proszą o zamieszczenie na odwrocie pracy następujących danych według

wzoru: nazwisko i imię, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwa szkoły, do której

uczęszcza wykonawca.

e) Uczestnik konkursu akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu

następuje w celu przeprowadzenia konkursu i  jest niezbędne do zrealizowania umowy.
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Niepodanie danych wymienionych w formularzu zgłoszenia uniemożliwi udział     

w konkursie. Karty zgłoszenia zawierające dane osobowe przetwarzane są do momentu 

zakończenia konkursu, protokoły konkursu przechowywane są przez okres pięciu lat. Imię i 

nazwisko uczestnika, zdjęcia, filmy zawierające wizerunki uczestników zarejestrowane w 

trakcie konkursu oraz imię i nazwisko zgłaszającego opiekuna  mogą zostać opublikowane 

na stronie internetowej MDK oraz w mediach. Informujemy, że administratorem podanych 

danych osobowych jest Organizator konkursu wymieniony w par. 1 ust. 1.. Rodzic lub 

opiekun prawny dziecka  ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podane dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Informacje dodatkowe
a) Prace należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami podając: imię i nazwisko oraz

klasę, adres szkoły/placówki oraz telefon kontaktowy.

b) Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.

c) W przypadku stwierdzenia braków niezbędnych oświadczeń praca konkursowa nie podlega

ocenie.

d) Prace konkursowe stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane do celów

promocyjnych.

e) Biorąc udział w konkursie autor zrzeka się praw autorskich do swojego dzieła, które zostają

przekazane na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu i Związku Sybiraków.

8. Ocena i nagrody
a) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane po 3 nagrody i po 3 wyróżnienia. Komisja

zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

b) Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury.

c) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 października 2019 r.

d) Laureata powiadomimy o przyznaniu nagrody telefonicznie lub emailowo.

e) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej

www.mdkprzemysl.pl.

f) Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

g) Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.

9. Uwagi końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.

b) Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej

Organizatora.

c) Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzyga organizator.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości

zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.

e) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu

ponosi uczestnik konkursu.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
na konkurs plastyczny „Przez Sybir do niepodległości” 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………. 

Adres email: …………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………… 

/tylko w przypadku osoby niepełnoletniej/ 

Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Przez 
Sybir do Niepodległości” Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu, 
zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą ul. Św. Józefa 6, 
37-700 Przemyśl oraz że akceptuję jego treść.

……………………………………….. 
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/prawnego opiekuna 
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ZGODA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział: /imię i nazwisko uczestnika/: 

 ………………………………………………….. 
 w konkursie plastycznym: „Przez Sybir do niepodległości” 

   Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika, adres 
zamieszkania, wiek, dane szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego, 
w przypadku osoby niepełnoletniej, w zakresie organizacji konkursu. 

     Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika /na stronie internetowej     

 www.mdkprzemysl.pl, profilu placówki w portalach społecznościowych oraz w prasie/  w celu 

 promocji konkursu. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci 

w zakresie uczestnictwa w konkursie ,, Przez Sybir do niepodległości”. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu,
ul. Św. Józefa 6 tel: 16-670-20-03 mail: mdk@um.przemysl.pl

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl, e-mail;
iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799

• Dane osobowe oraz wizerunek  uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: uczestnictwa w konkursie
,, Przez Sybir do niepodległości”.

• Dane Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania
dokumentacji do 1 miesiąca od momentu zakończenia konkursu.

• Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, do przenoszenia danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do
cofnięcia zgody.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

……………………………………….. 
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/prawnego opiekuna


