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1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 

propagowanie techniki kolażu. 

2. ORGANIZATOR 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej 

ul. Juliusza Słowackiego 17, tel. 33/ 812 58 86, e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl. 

3. UCZESTNICY: 

Konkurs będzie się odbywać w trzech grupach wiekowych: 

- dzieci, 

- młodzieży, 

- osób dorosłych. 

4. TECHNIKA WYKONANIA PRAC 

Do konkursu kwalifikują się prace wykonane techniką kolażu z użyciem różnego rodzaju 

materiałów, w tym: gazet, zdjęć, kserokopii, tektur, skrawków materiałów, tapet, kalki 

technicznej, nici, itp. Kolaż to ambasador różnych form, dlatego można też malować 

i rysować obok wklejonych elementów. 

5. TEMAT 

Podtytuł konkursu to „Możesz wszystko!” 

Zachęcamy uczestników do wykorzystania techniki kolażu w celu pokazania dziecięcej 

radości, która drzemie w każdym z nas, bez względu na wiek i status społeczny. 

Puśćmy więc wodze fantazji! Pobawmy się techniką, która pozwala nam zaprezentować 

wszystko, cokolwiek jesteśmy sobie w stanie wyobrazić! 

6. FORMAT PRAC 

Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A-3, podpisane tytuł_imię_nazwisko_wiek i  
dostarczone do Kubiszówki - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-
300 Bielsko-Biała. 

 
7. TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC 

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 18 marca 2022 roku. 
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8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 marca 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki, a laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 

9. 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 

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

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

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

Organizatora oraz profilu Facebook’owym Organizatora. 

10. Osobą dokonującą zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika do konkursu jest 

rodzic/opiekun prawny dziecka. Ma ona obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego 

konkursu oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz możliwości wyrażenia 

sprzeciwu w każdym momencie na adres, numer telefonu lub e mail organizatora). 

11. Nadesłanie prac wraz ze zgłoszeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

12. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

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

14. 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 dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem danych osobowych 

przekazanych w zgłoszeniach do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 

12, 43-300 Bielsko-Biała. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. 

Dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a) oraz w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie uzasadnionym interesem jest 

wykorzystanie 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 osobowych 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.p 


