
INTERNETOWY KONKURS PLASTYCZNY
„PORTRET MOJEJ RODZINY”

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:
- oryginalny pomysł na uczczenie Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka,
- rozwój wrażliwości twórczej uczestników konkursu
- zachęcenie uczestników do kreatywnego spędzania czasu

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz 
średnich.

3. Uczestnicy wykonują pracę zatytułowaną „Portret mojej rodziny” dowolną techniką 
plastyczną. 

4. Każdy uczestnik wykonuje jedną fotografię dobrej jakości i przesyła ją na adres poczty 
elektronicznej: halcnow@mdk.bielsko.pl do 24.05.2020 włącznie. Fotografie dostarczone 
po terminie nie będą brane pod uwagę. Plik jpg. powinien być opisany nazwiskiem, 
imieniem oraz klasą.

5. W mailu, oprócz załącznika – fotografii, należy podać: imię, nazwisko i wiek/klasę autora 
oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego.

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.05.2020. Zostaną one opublikowane w wirtualnej 
galerii na naszej stronie na Facebooku (Dom Kultury w Hałcnowie). 

7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem 
ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w Miejskim Domu Kultury. 

8. 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). 

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

14. Data wręczenia dyplomów i nagród zostanie ogłoszona w późniejszym terminie – po 
wznowieniu regularnej działalności placówki.

15. 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
BielskoBiała. 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.pl.


