
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU
PT.: „MDK JEST SUPER!”

Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Hałcnowie
 ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-344 Bielsko-Biała 

§ 1 

Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu zawierający hasło: 
„MDK jest super!”.

§ 2

 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na gatunek grafiki użytkowej jakim jest plakat
oraz wyłonienie najciekawszych projektów.

2. Konkurs jest otwarty i udział w nim może wziąć każdy. 

3. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych i średnich,
podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych oraz osób

indywidualnych.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace oryginalne, które nie brały udziału
w innych konkursach. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może maksymalnie 3 projekty.

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt: 

1. Projekt plakatu powinien obejmować hasło „MDK jest super”, wersję podstawową
logotypu, Miejskiego Domu Kultury, która dostępna jest do wglądu lub pobrania pod
adresem www: http://mdk.bielsko.pl/logotyp-mdk oraz powinien odwoływać się do

jednego z trzech podtematów:



a. Dom Kultury jako miejsce spotkań z kolegami i koleżankami oraz miejsce 
nawiązywania przyjaźni.

b. Dom Kultury jako miejsce rozwijania pasji i zainteresowań oraz doskonalenie 
swoich umiejętności.

c. Dom Kultury jako miejsce dla każdego – „dla małego i dużego”.

2. Projekt plakatu może zostać wykonany dowolną techniką plastyczną lub cyfrową.
Do konkursu zostaną dopuszczone prace zarówno wykonane ręcznie na kartkach papieru oraz

te zaprojektowane w programie graficznym. Format prac: A3 lub A2.

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie jej na adres Domu Kultury w Hałcnowie lub
pocztą elektroniczną na adres halcnow@mdk.bielsko.pl w formacie PDF lub JPG.

4. Każde zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane autora: imię, nazwisko, telefon oraz
e-mail, a także skan podpisanego Załącznika do Regulaminu, w którym uczestnik oświadcza,
że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie na projekt

plakatu pt. „MDK jest super!”. 

5. Zgłoszenia bez załączonych i podpisanych dokumentów nie będą przetwarzane, prace nie
zostaną otwarte, a autor nie będzie o tym zwrotnie poinformowany. 

6. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace wysłane na w/w adres do dnia 
10 czerwca 2020, których otrzymanie zostało potwierdzone pocztą elektroniczną przez

Organizatora.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 17 czerwca 2020 r. 

8. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich
członków Komisji Konkursowej. 

9.Autorzy projektów wyrażają zgodę na ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej,
która odbędzie się na profilu Domu Kultury w Hałcnowie na Facebooku.

§ 4 

Kryteria oceny: 

1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.

2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Komisja
Konkursowa oceni oryginalność pomysłu oraz adekwatność treści plakatu do tematu

konkursu.

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Za najlepszy nagrodzony projekt zostanie
przyznana nagroda pieniężna ufundowana przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.



§ 5 

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

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


Załącznik: Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie na projekt plakatu oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie

Imię i Nazwisko autora pracy

Wiek autora

Szkoła/ klasa

Tytuł pracy

Nazwisko i Imię instruktora/osoby 
kontaktowej.

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 na projekt plakatu zgodnie z Regulaminem
konkursu „MDK JEST SUPER!”. 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 na projekt plakatu „MDK jest super!” i pełną treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi
prawach. 

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

    Data, miejsce                                                czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego


