
 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

OŁÓWEK, WĘGIEL I GUMKA  „OD SZAROŚCI DO CZERNI” 

2022 

ORGANIZATOR: 

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1  

tel. 33/ 816 23 28  e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl 

 

1. CELE KONKURSU: 

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej młodych twórców. Zwrócenie 

uwagi na najpopularniejsze przybory do rysowania, wszechstronność ich użycia 

oraz na wartości artystyczne, które można za ich pomocą uzyskać. 

OŁÓWEK 

mamy wybór między różnymi grubościami ołówków- od całkiem twardych którymi 

możemy narysować jedynie jasnoszare linie skończywszy na miękkich, które są 

doskonałe do rysowania ciemnych, aksamitnych odcieni. 

WĘGIEL 

jego kruchość pozwala stworzyć palcem lub kłębkiem waty wiele różnorodnych 

tonów 

GUMKA 

służy przede wszystkim do skorygowania błędów, ale możemy nią również osłabić 

intensywność tonacji lub wydobyć światło w obrazie. 

Wielkość motywów i tematów do których możemy użyć tych trzech przyborników 

jest praktycznie nieograniczona - martwa natura, portret, pejzaż itp. 

 

2. Tematyka prac dowolna. Format prac od A4 do A2. 
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3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz 

placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. 

4. Samodzielnie wykonanie prace powinny być nieoprawione, niezrolowane. Każda 

praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie. 

Imię i nazwisko, wiek, klasę, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz 

adres placówki delegującej. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

5. Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

klasy I – III szkoły podstawowej 

klasy IV- VI szkoły podstawowej 

klasy VII-VIII szkoły podstawowej 

klasy szkół średnich 

Każdy autor może wysłać maksymalnie 2 prace. Nadesłane prace nie będą 

zwracane. 

6. Ostateczny termin składania prac upływa 25 maja 2022 r. 

Prace należy przesłać na adres: 

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie , ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1 

43-344 Bielsko-Biała 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki,  

a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo 

9. Najlepsze prace będą eksponowane w formie wystawy pokonkursowej.  

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

11. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 6 czerwca 2022 r. 

w Hałcnowskim Domu Kultury. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

• Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres lub dane 

kontaktowe instytucji / instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych 

rodziców /opiekunów prawnych – w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie 

z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą 

wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i / lub 

na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora 

konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak 

cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny 

Organizatora konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania 

danych osobowych w Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej 

zamieszczonej na stronie www. mdk.beskidy.pl w zakładce RODO. 

• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83 

z późniejszymi zmianami) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich 

wystawy w Miejskim Domu Kultury i na stronie internetowej organizatora.   

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału  

w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego 

regulaminu. 

• Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 33 816 23 28 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

• Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu 

do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. W 

sprawach wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją konkursu należy 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.Załącznik: Karta 

zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

 

Załącznik: Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 
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Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym 

 
 

Imię i Nazwisko autora pracy 

 

 

Wiek autora 

 

 

Szkoła/ klasa 

 

 

 

Tytuł prac/y 

 

 

 

Imię i nazwisko 

instruktora/osoby/nauczyciela. 

 

Dane kontaktowe (adres / telefon 

kontaktowy) placówki zgłaszającej bądź 

instruktora pod kierunkiem, którego 

praca powstała. 

(W przypadku zgłoszeń indywidualnych 

dane kontaktowe: adres/telefon 

kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, …..............................................................................................niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez administratora danych osobowych - Miejski 

Dom Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 w celu przeprowadzenia konkursu 

plastycznego zgodnie z Regulaminem konkursu „OŁÓWEK, WĘGIEL I GUMKA  „OD SZAROŚCI DO CZERNI”. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i mam świadomość, 

że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym  

w Regulaminie konkursu uniemożliwi mi w nim udział. 

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres 

e-mail Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. 

Zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu „OŁÓWEK, WĘGIEL I GUMKA  „OD SZAROŚCI DO 

CZERNI” i pełną treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 

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

                Miejscowość, data                                 czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


