
Internetowy konkurs plastyczny pt. „Kle, kle – bocian”.

Organizator: Świetlica w Bielsku-Białej Północ, ul. Anieli Krzywoń 17A, 43-346 Bielsko-Biała.
E-mail: polnoc@mdk.bielsko.pl, tel.: 662 280 703

Temat: Praca plastyczna pt.: „Kle, kle – bocian”.

Cele konkursu:
– rozwijanie twórczości i wrażliwości plastycznej dzieci;
– rozwijanie sprawności manualnej;
– zachęcanie dzieci do kreatywnego spędzenia czasu oraz prezentacji własnych, twórczych 

pomysłów.

Technika i format pracy: dowolna.

Kryteria oceny: pomysłowość oraz inwencja twórcza pracy, estetyka wykonania, samodzielność 
wykonania.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych.

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
I – dzieci przedszkolne oraz kl. „0”,
II – uczniowie kl. I-III
II – uczniowie kl. IV-VIII.

3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

4. Fotografie (dobrej jakości) wykonanej pracy należy przesłać na adres: 
polnoc@mdk.bielsko.pl do 31 maja 2020 włącznie. Fotografie dostarczone po terminie nie 
będą brały udziału w konkursie.

5. W mailu, poza załącznikiem – fotografią pracy, należy podać: imię ,nazwisko, wiek i klasę 
autora oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 
Decyzja komisji jest nieodwołalna.

7. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 3.06.2020 i zostanie opublikowane 
na stronie internetowej oraz FB organizatora konkursu (wraz ze zdjęciami nagrodzonych 
prac).

8. Osobą dokonującą zgłoszenia uczestnika do konkursu jest rodzic/opiekun prawny dziecka. 
Ma on obowiązek zapoznać się z zasadami niniejszego konkursu oraz o sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez organizatora oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu 
w każdym momencie na adres, numer telefonu lub e mail organizatora). 

9. W mailu zgłoszeniowym, w celu wzięcia udziału w konkursie proszę wkleić poniższą treść:
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"Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z 
Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w 
Regulaminie / Wydarzeniu – internetowy konkurs plastyczny pt.: „Kle, kle bocian” w 
Świetlicy w B-B Północ”.

10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu 
konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej dostępnym na stronie internetowej: 
www.mdk.bielsko.pl/rodo 

11. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

12. Data wręczenia dyplomów i nagród zostanie uzgodniona telefonicznie z 
rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci będących autorami nagrodzonych prac.

13. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 
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.pl 

14. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z organizacją konkursu jest 
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Regulamin konkursów i wydarzeń on-line w MDK w 
Bielsku-Białej dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo 
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