
III KONKURS NA PISANKĘ BESKIDZKĄ 

2022 

 

REGULAMIN 

 
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: 

- kultywowanie zwyczaju tworzenia pisanek, 

- rozwój wrażliwości twórczej uczestników konkursu 

- poszerzenie wiedzy na temat interesujących motywów beskidzkich 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. 

 

3. Uczestnicy ozdabiają gotowy szablon Beskidzkiej Pisanki dowolną techniką plastyczną. 

(Szablon do pobrania w formacie .pdf na stronie www.mdk.bielsko.pl/dkhalcnow).  

 

4. Każdy uczestnik wykonuje jedną fotografię dobrej jakości i przesyła ją wraz z czytelnie 

wypełnioną kartą zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: halcnow@mdk.bielsko.pl 

do 1.04.2022 włącznie. Pisankowe fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod 

uwagę. Plik jpg. powinien być opisany nazwiskiem, imieniem oraz wiekiem uczestnika. 

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja najciekawszych prac na Facebooku oraz You-

Tubie i stronie internetowej Domu Kultury w Hałcnowie w dniu 11.04.2022.  

 

6. Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i jego 

akceptacją. Pisanki bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą oceniane.  

 

7. Nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przy-

znaniu nagród oraz wytypuje zdjęcia na wystawę online.  

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac, a także odwołania 

konkursu, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.  

 

9. Koszt udziału w konkursie 10 zł. Płatność przelewem na konto MDK.  

Nr konta 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349 – z dopiskiem „Pisanka Beskidzka” do dnia 

1.04.2022. 

 

10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem 

ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w Miejskim Domu Kultury.  

 

http://www.mdk.bielsko.pl/dkhalcnow
mailto:halcnow@mdk.bielsko.pl


11.  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 1994r. o prawach au-

torskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późniejszymi zmianami).  

 

12. Informujemy także, że nagrodzone prace, jak również dane osobowe uczestników w formie 

imienia, nazwiska i wizerunku będą publikowane w prasie, na stronie internetowej Organi-

zatora oraz profilu Facebook’owym Organizatora. 

 

13. Osobą dokonująca zgłoszenia uczestnika do konkursu jest rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Ma ona obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego konkursu oraz o sposobie przetwa-

rzania danych osobowych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu w każdym momencie na 

adres, numer telefonu lub e mail organizatora). 

 

14. Nadesłanie prac wraz ze zgłoszeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regula-

minu. 

 

15. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie w celu wyło-

nienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

 

16. Po dokonaniu oceny prac, komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia 

 

17. Data wręczenia dyplomów i nagród zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. 

 

18. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 dyrek-

tywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłosze-

niach do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Biel-

skoBiała. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. Dane są prze-

twarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a) oraz w oparciu o prawnie uzasad-

niony interes administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie uzasadnionym interesem jest wyko-

rzystanie danych osobowych uczestników konkursu do ich wyróżnienia w mediach oraz 

stronie internetowej i profilu facebook Organizatora. W tym zakresie rodzicom / opiekunom 

prawnym przysługuje możliwość wyrażenia sprzeciwu. Sposób przetwarzania danych oso-

bowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli informacyjnej 

na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO.W razie pytań dotyczących 

przetwarzania danych osobowym możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. 

 

 

 

  

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Pisanka Beskidzka 2022”. 

 
 

Imię i Nazwisko autora pracy 

 

 

Wiek autora 
 

 

Placówka/ klasa / grupa 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

Nazwisko i Imię 

instruktora/opiekuna/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 „Pisanka Beskidzka 2022”. 

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

że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 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 się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 

konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie III Konkursu 

„Pisanka Beskidzka 2022”. Regulamin konkursów i wydarzeń online w MDK w Bielsku-Białej 

dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo. 

 

 

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

                   Data, miejsce                                 czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

http://www.mdk.bielsko.pl/rodo

