
Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

zaprasza do udziału 

w III edycji konkursu MOJA RODZINA 

 

 
I. Organizator: 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała 

 

tel.  33 816 34 57 lub 571 229 437 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

II. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno sztuk plastycznych, możliwość 

zaprezentowania umiejętności plastycznych oraz wyrażania się poprzez sztukę. 

Pragniemy promować twórcze formy aktywności w gronie rodzinnym. Wspólna zabawa 

i aktywizacja każdego jej członka to sposób na wzmacnianie rodzinnych więzi.  

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest przedstawienie najpiękniejszych chwil ze 

swoją rodziną. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich rodzin (rodzice, opiekunowie, dzieci, 

dziadkowie, wnuki, ciocie, wujkowie, kuzyni itd. – konfiguracja dowolna      ). Praca 

musi być wykonana WSPÓLNIE, RODZINNIE. Należy w sposób oryginalny 

i nietuzinkowy przedstawić najpiękniejsze chwile swojej rodziny. 

2. Technika prac – dowolna. 

3. Format prac – dowolny. 

4. Każda rodzina może zgłosić do udziału w konkursie tylko jedną pracę. 

5. Jeżeli członkiem rodziny jest osoba wykonująca rękodzieło w celach zarobkowych, nie 

może ona na potrzeby konkursu wykorzystywać gotowych prac, które powstały w 

celach zarobkowych. 

6. Pracę przedstawiającą najpiękniejsze chwile ze swoją rodziną należy dostarczyć do 

Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej 

do 04.05.2022 do godz. 14.00! W przypadku wysłania pracy pocztą decyduje data 

wpływy, a nie data stempla pocztowego. 



V. Jury wyłoni Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

VI. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu. 

 

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących 

wystawie pokonkursowej, lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych 

organizatora. W sytuacji, kiedy prace będą w sposób jednoznaczny identyfikowały 

wizerunek rodziny, osoba zagłuszająca zobowiązuję się poinformować osoby który 

wizerunek będzie przetwarzany oraz zapisach niniejszego punktu. W sytuacji, gdy co 

najmniej jeden z uczestników nie wyrazi zgody na przetwarzanie wizerunku należy 

bezwzględnie poinformować o tym organizatora.  

VIII. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

IX. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15.05.2022 o godz. 15.00 w Domu Kultury w 

Mikuszowicach Krakowskich, przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej. 

Po rozdaniu nagród i dyplomów odbędą się rodzinne warsztaty plastyczne. 

Na warsztaty obowiązują odrębne zapisy. 

W trakcie trwania wydarzenia w domu kultury organizowany będzie kiermasz rękodzieła, 

podczas którego będzie można nabyć drobne rękodzieło w zamian za produkty zbierane 

na rzecz uchodźców z Ukrainy. Lista aktualnie zbieranych rzeczy udostępniona będzie na 

Facebook’u Mikry do 9 maja 2022 r. 

XII. Organizatorzy nie wysyłają nieodebranych dyplomów i nagród. 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie: 

imiona i nazwiska, wiek, dane kontaktowe 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). 

3. Organizator informuje także, że podczas konkursu będzie prowadzona rejestracja 

fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i 

promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Miejski Dom 

Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001231


niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego 

użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników 

mogą być publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach 

Facebook, Instagram i YouTube Organizatora. 

4. W przypadku przetwarzania wizerunku w inny sposób niż określony w pkt 3, 

Organizator uzyskuje zgodę osób zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO. 

5. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-

Białej, ul. 1 Maja 12, 43 - 300 Bielsko -Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez 

Dyrektora. 

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy 

kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@mdk.bielsko.pl 

7. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym 

w organizację konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora oraz innym 

podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na 

obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. 

9. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści 

pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy 

stosują wyjątki od ich stosowania. 

10.  Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

11.  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej. 

12.  Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych 

osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego 

zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w 

ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w 

Bielsku-Białej, zakładka RODO. 

13.  Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o 

wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu,  tel. 33 816 34 57 

mailto:iod@mdk.bielsko.pl

