
        

Internetowy konkurs plastyczny 

„Mikołaju, proszę Cię o…” 
 

 

 

Organizator: 

Miejski Dom Kultury–Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302, 43-310 Bielsko-Biała 

tel. 33 816 34 57 lub 509 850 057, e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent, które 

dziecko pragnie otrzymać od Św. Mikołaja. 

Ponadto, jest to okazja do kształtowania wyobraźni młodych twórców, rozwijania kreatywności, 

uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Pragniemy promować młodych artystów, 

którzy są proaktywni, kreatywni oraz uzdolnieni plastycznie. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci z Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz powiatu żywieckiego. 

 

2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 

- kategoria I – dzieci w wieku 3-4 lata (roczniki 2017-2016) 

- kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2014-2015) 

- kategoria III – dzieci w wieku 7-9 lat (roczniki 2011-2013) 

 

3. Format dowolny, jednak nie większy niż kartka A4. 

 

4. Uczestnicy konkursu mogą reprezentować przedszkole, szkołę, dom kultury lub inny ośrodek zajęć 

pozalekcyjnych. Przyjmujemy także zgłoszenia indywidualne. 

 

5. W konkursie nie oceniamy prac zbiorowych. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału 

w konkursie tylko jedną pracę. 

  

6. Technika prac dowolna. W przypadku prac przestrzennych wymagane jest ich sfotografowanie 

przynajmniej z dwóch stron. 

 

7. Prace oceniane będą pod kątem: 

- pomysłowości ujęcia tematu 

- doboru techniki wykonania 

- staranności i estetyki 

- wkładu pracy własnej 

http://mdk.bielsko.pl/tinymce/source/uploads/Mikra/Regulamin%20nienudzimisie.pdf#page=3
http://mdk.bielsko.pl/tinymce/source/uploads/Mikra/Regulamin%20nienudzimisie.pdf#page=3


        

8. Praca musi posiadać tytuł! 

 

9. Prace należy wysłać na adres mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl Nazwa zdjęcia lub skanu pracy 

powinna zawierać wyłącznie imię i nazwisko autora pracy. W treści maila należy umieścić następujące 

dane: imię i nazwisko autora, wiek (data urodzenia), tytuł pracy, nazwa reprezentowanej instytucji 

lub adnotację „zgłoszenie indywidualne”, adres e-mail, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, 

numer telefonu do rodziców. W temacie wiadomości należy wpisać „List do Św. Mikołaja”. 

Bez w/w danych prace nie będą oceniane! 

 

10. Ostateczny termin nadsyłania prac: 4 grudnia 2020 r. 

 

11. Jury przyzna nagrody w każdej kategorii. Przewidziane są również wyróżnienia i dyplomy. 

 

12. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej, ul. 1 Maja 12, 43-

300 Bielsko-Biała. Dane osobowe będą wykorzystane do zakwalifikowania uczestników do 

odpowiednich grup wiekowych, organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i ich nagrodzenia oraz 

w celu kontaktu z uczestnikami konkursu lub ich opiekunami prawnymi. Sposób przetwarzania 

danych szczegółowo opisano w Regulaminie konkursów i wydarzeń on-line na stronie 

www.mdk.bielsko.pl/rodo.  

 

UWAGA! Jeśli pełnoletni uczestnicy lub opiekunowie prawni (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału 

w konkursie, w mailu zgłoszeniowym proszeni są o dołączenie (wklejenie) poniższej treści: 

 

„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 internetowego konkursu plastycznego „Mikołaju, proszę Cię o…” 

 

W przypadku braku wyrażenia zgody, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych, dlatego 

prace takie nie będą mogły być oceniane.   

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej 

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących wystawie pokonkursowej, 

lokalnych mediach oraz na profilu facebookowym oraz instagramie organizatora. 

 

14. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

15. Ogłoszenie wyników oraz prezentacja internetowej galerii prac nastąpi 6 grudnia 2020 r. na 

naszej stronie oraz profilu na facebooku. Jeśli sytuacja związana z pandemią Covid-19 na to pozwoli, 

rozdanie nagród zostanie zorganizowane w grudniu na sali widowiskowej Domu Kultury w 

Mikuszowicach Krakowskich. W przeciwnym razie, nagrody będzie można odbierać w sekretariacie 

domu kultury. 
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