
 
 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI 

,,Podróż dookoła  świata” 

Gdynia 2020 

 
 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
tel./fax :   (058) 698 86 18 
e-mail:  biuro@mdk.gdynia.pl 

 

2. CELE KONKURSU: 

 prezentacja umiejętności malarskich, 

 wykazanie się pomysłami twórczymi, 

 wzbudzenie zainteresowania różnorodnością kultur i krajobrazami świata 

 zachęcenie młodzieży do pogłębienia wiedzy na temat różnych kultur  

 

3. TERMINARZ KONKURSU 

Nadesłanie prac do 16 marca 2020 roku. 
 

na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

z dopiskiem: 
 

,,Podróż  dookoła  świata ‘’- konkurs plastyczny 

(w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe w czasie transportu, nie dopuszczamy prac w rulonach). 

 

 Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu do 31 marca 2020 r. 

 Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  

w budynku MDK.  

 Dyplomy oraz ewentualne nagrody dla laureatów konkursu wyślemy pocztą. 
 

 

mailto:biuro@mdk.gdynia.pl


 
 

 

4. UCZESTNICY: 

 13-16 lat 

 17-20 lat 
 

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 

 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Technika i forma prac:  
- malarstwo  
- format prac: A3 

 Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną  
z następującymi danymi autora: 
imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mail, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, 
nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana. 

 W przypadku zgłoszenia grupowego do zestawu prac z danej szkoły lub placówki należy dołączyć 
informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem 
kontaktowym, telefonem oraz e-mailem placówki. 

 Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 15 zł za każdego uczestnika. 

 Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 
46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem: akredytacja „Podróż dookoła świata 2020” oraz imię  
i nazwisko uczestnika. Wpłaty należy dokonać do dnia 16.03.2020. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” wraz  
z potwierdzeniem dokonanej opłaty za udział w konkursie. Brak oryginału, nieprawidłowe 
wypełnienie lub przedłożenie kopii karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. 

 Przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty jest równoznaczne  
z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

 

6. KRYTERIA OCENY PRAC: 

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,  

 ogólna estetyka wykonania prac,  

 stopień opanowania technik plastycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. ZASADY ORGANIZACYJNE: 
 

 

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.  
Prac nie zwracamy!  

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach    

masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk, informacji o uczestnikach i laureatach konkursu. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

 Do karty zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się  

w   załączniku. 

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych  

i udostępniania wizerunku, zawartych w karcie zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zmiany zasad prowadzenia bez 

podawania przyczyn. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

Koordynator Konkursu      Kierownik Działu Sztuki 

            Małgorzata Kotłowska            Kaja Grabowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury  

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

edu.iod@gdynia.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

a także w celach promocyjnych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 

b) data urodzenia 

c) adres e-mail 

d) numer telefonu 

7.  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

9.     Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób   zautomatyzowany i nie             będą 

poddawane profilowaniu. 

      10.    Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

                przewidzianych przepisami prawa. 

       11.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

12.   Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń  oraz   kategorii 

danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, 

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 

wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


