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CEL KONKURSU

Założeniem konkursu jest popularyzacja i szerokie rozpowszechnienie twórczości P. M. Bohúňa.

Celem  konkursu  są  subiektywne  wypowiedzi  artystyczne  uczniów,  na  podstawie  obserwacji
rzeczywistości i budowanie głębszych relacji z otoczeniem.

WARUNKI KONKURSU

W konkursie mogą brać udział indywidualni autorzy w wieku od 4 do 20 lat w kategoriach: 

do 7 lat 

do 11 lat

do 15 lat

do 20 lat

z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, plastycznych średnich, techników dowolnego typu, z 
kółek i ognisk plastycznych, domów kultury.

Przyjmowane są prace na płaszczyźnie dowolnego formatu w kategoriach:

malarstwo

grafika

rysunek

techniki różne (z użyciem różnych eksperymentalnych materiałów)

fotografia

grafika komputerowa

prace przestrzenne

Prace kolektywne (wykonane przez kilku autorów) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Prace powinny być sygnowane (DRUKOWANYMI LITERAMI):

autor

wiek



adres szkoły

instruktor prowadzący

państwo

TEMAT KONKURSU:

ŚLADY CZASU – (na  upływ czasu nie  można wpływać,  czas  pozostawia  ślady  na  wszystkim –
człowieku, ludzkiej twarzy, dłoni,  oznacza rzeczy, zwierzęta, przyrodę, naszą planetę, ale także
przynosi nowe zmiany w historii ludzkości i życiu indywidualnym)

– portret, figura, kompozycja figuralna

– parafraza dzieła pozostaje częścią konkursu

TERMIN KONKURSU

Prace uczestników XXIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Bohúňova Paleta” będą 
przyjmowane do 30.09.2020 r. pod adresem:

Miejski Dom Kultury 

ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

OCENA KONKURSOWA

Konkurs zostanie oceniony przez międzynarodowe jury (jego skład zostanie opublikowany w 
katalogu wyników). Jury przyznaje dyplomy w złotych, srebrnych, brązowych pasmach oraz 
wyróżnienia.

Praca, której przyznano główną nagrodę Grand Prix, staje się logiem konkursu i będzie 
wydrukowana na stronie tytułowej katalogu. 

Nagrodzone prace zostaną wystawione w Miejskim Domu Kultury w Dolnym Kubinie (Słowacja) oraz
w Galerii Miejskiego Domu Kultury – Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród oraz do opublikowania nagrodzonych prac 
w prasie. Prace nie zostaną zwrócone autorowi przez organizatora, pozostają w archiwum, a autorzy
wyrażają zgodę na bezpłatne ich wykorzystanie w celach promocyjnych konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 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. 2018 poz. 1191 z późniejszymi zmianami).



2. 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 Organizatora. 

3. Prace  nie  zostaną  zwrócone  autorowi  przez  organizatora,  pozostają  w  jego  archiwum,  a  autorzy
wyrażają zgodę na bezpłatne ich wykorzystanie w celach promocyjnych konkursu.

4. Osoba  dokonująca  zgłoszenia  uczestnika  do  konkursu  (nauczyciel  /  instruktor  /  opiekun)  winien
poinformować  rodziców/  opiekunów  prawnych  uczestnika  o  zasadach  niniejszego  konkursu
oraz o  sposobie  przetwarzania  danych osobowych oraz możliwości  wyrażenia  sprzeciwu w każdym
momencie na adres, numer telefonu lub e-mail organizatora). 

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. 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. 

2. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. 

3. 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.

4. Sposób  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawa  przysługujące  Państwu  z  tego  zakresu  zawarto
w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO. 

5. W  razie  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowym  możecie  się  Państwo  skontaktować
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

http://www.mdk.bielsko.pl/

