
KONKURS PLASTYCZNY

„ KOTYLIONY „

1.   

1.Organizator:

Dom Kultury w Komorowicach ul. Olimpijska 16 Bielsko-Biała 43-300  tel. 33 815 87 38

2.Cel konkursu:

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży - rozwijanie zdolności manualnych

3.Uczestnicy:

Kategoria I – dzieci przedszkolne i  klasy „O”

Kategoria II – Szkoła Podstawowa  klasa I – IV

Kategoria III – Szkoła Podstawowa  klasa V – VIII

Kategoria IV – Liceum

4.Warunki konkursu:

Prace powinny być wykonane samodzielnie, bez wykorzystania gotowych elementów plastycznych 
zakupionych w sklepie.

Każda praca powinna zawiera następujące informacje (na oddzielnej kartce przyklejonej z tyłu 
pracy): imię i nazwisko -wiek uczestnika, klasa, szkoła, kategoria  - telefon kontaktowy

5.Terminy:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres placówki w terminie

do 29 STYCZNIA 2020r..

6.Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników na stronie DK Komorowice, rozdanie dyplomów i nagród

   4 LUTEGO 2020r  godzina 17:00 w DK w Komorowicach.

7.Ocena prac:

Jury powołane przez Organizatorów oceni prace w poszczególnych kategoriach.

Szczególnie ważne w ocenie będzie kreatywność, pomysłowość i samodzielność wykonywanych 
prac. W każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace, zostaną też przyznane wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo zmiany w przyznawaniu nagród w poszczególnych kategoriach. 

8.Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i 
promocyjnych konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9.Prace są przechowywane w placówce do 28.02.2020r.

Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

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 proszą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Przetwarzanie danych osobowych:

• Organizator informuje także, że podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu może być 
prowadzona rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia w celach promocyjnych 
Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1 i 2 ustawy o prawie audytorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669  z późn. zm.). Miejski Dom Kultury zapewnia, 
że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 
Zbiorcze zdjęcia będą wykonywane zgodnie z art. 81 ust 2 lit 2 ustawy o prawach autorskich
i nie jest wymagana zgoda na ich wykorzystanie i publikowane na stronie internetowej, w 
publikacjach oraz na profilach Facebook Organizatora. Zdjęcia indywidualne będą 
wykorzystane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez uczestnika na wykorzystanie wizerunku.

• Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu 

• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-
Białej, 
1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy 
kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@mdk.bielsko.pl 

3. Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu
o dane przekazane przez uczestników na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe tej. imię i nazwisko -wiek uczestnika,
klasa, szkoła, kategoria - telefon kontaktowy celem przyjęcia zgłoszenia, zakwalifikowania 
do odpowiednich grup wiekowych oraz wydania ewentualnych dyplomów dla laureatów. 
Przetwarzany będzie także wizerunek uczestników w związku z 81 ust 2 ustawy o prawie 
audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz.1669 z póżn. zm.) oraz w oparciu o 
wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit. a) RODO. 

5. Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych 
niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w 
konkursie. 

6. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w 
organizację konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora czy jury oraz innym 
podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 
chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki 
archiwizacyjne, fiskalne. 

8. 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, prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej 
cofnięciem. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy 
stosują wyjątki od ich stosowania. 

9. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
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Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. 

10.Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

11.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. 

 


