Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
„Piękno Naszej Niepodległej”
Regulamin
Konkurs organizowany jest z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
2. Celem konkursu jest:
- edukacja dzieci i młodzieży poprzez możliwość wypowiedzi plastycznej związanej z historią
Polski i obchodami setnej rocznicą odzyskania niepodległości.
- zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijania
zainteresowań plastyką i historią, prezentowania swoich artystycznych umiejętności.
- kształtowanie postaw patriotycznych.
3. Przedmiot i temat konkursu:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnie pracy plastycznej o tematyce związanej
z pięknem krajobrazów naszego kraju, narodowymi tradycjami, historią Polski.
4. Uczestnicy i kategorie wiekowe:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych gminy Międzyzdroje w następujących kategoriach
wiekowych:
1. Przedszkole
2. klasy I –III Szkoły Podstawowej
3. klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
4. klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej i III klasa Gimnazjum
5.Technika i format prac:
Prace prosimy wykonać w płaskich technikach plastycznych: malarstwo, rysunek, grafika,
techniki mieszane, collage ( z wyłączeniem prac przestrzennych).
6. Format pracy:
- A2, A3, A4
7. Opis prac:
Na odwrocie pracy poprosimy o opis wg wzoru – imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa
i adres placówki edukacyjnej. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem
Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartę
zgłoszeniową załącznik nr 1 (z czytelnie zapisanymi danymi).

8. Terminy:
Prace należy dostarczyć do MDK Międzyzdroje w terminie do 5 listopada 2018 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie organizatora w dniu 11 listopada 2018 r.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w
budynku MDK. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać osobiście w terminie do
26 listopada 2018 r.
9. Komisja konkursowa i zasady oceny:
Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
Ocenie podlegać będą zgodność z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność, staranność
wykonania, ogólny wyraz artystyczny, samodzielność wykonania. Przekazane prace muszą być
pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
10. Zasady publikacji oraz ochrony danych osobowych:
Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (dalej: RODO) informuje, że:
Administrator danych osobowych (ADO):
Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów
Warszawy 20, posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący
sposób:
a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com
Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez email: iod@mdkmiedzyzdroje.com
Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1
lit. B) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Realizacja Spotkań
Artystycznych Seniorów stanowi działalność wskazaną w statucie, a także w ustawie o
działalności kulturalnej.
Profilowanie:
Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są
dostępne w Polityce Ochrony Danych Osobowych (która to jest dostępna na stronie
internetowej MDK).
Wizerunek
1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com).,
stronie w serwisie facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale
w serwisie youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA
publikowane są fotografie i materiały wideo
z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest MDK (w tym Spotkań
Artystycznych Seniorów).
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim
w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania
swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku
osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres:
iod@mdkmiedzyzdroje.com, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach
facebookowych za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu
społecznościowego.

Załącznik nr 1.

Karta zgłoszenia

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Gminy Międzyzdroje
„Piękno Naszej Niepodległej”
1.Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz nazwa i adres placówki edukacyjnej
(przedszkole, szkoła,)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania uczestnika konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje. Inspektorem ochrony
danych w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach jest Inna Zholudeva,
mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez
Panią/Pana
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacja zadań statutowych ADO,
prowadzenia działalności kulturalnej przez Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie dla dzieci i
młodzieży
z Gminy Międzyzdroje „Piękno Naszej Niepodległej”.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
6. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy lub
uzupełnienia.
7. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9. Międzynarodowy Dom Kultury nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie
wynikać
z przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania
w zakresie działalności kulturalnej. Następnie dane osobowe zostaną
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Data i podpis uczestnika konkursu

……………………..……………………………………………….

