
 

 

 

IX REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA NAJMŁODSZYCH 

„KOLOROWY ŚWIAT -  Mój kolega, mój przyjaciel” 

 

REGULAMIN 

 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Porozmawiajmy z dziećmi o przyjaźni, doceńmy  

jej wartość i znaczenie w życiu naszych podopiecznych i…. naszym. Prace plastyczne mogą przedstawiać 

portrety przyjaciół dzieci, niekoniecznie ich rówieśników, a także dziecięce zabawy, spotkania przy różnych 

okazjach i to, jak dzieci same postrzegają przyjaźń i koleżeństwo. 

 

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 

    1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci 

    2. Promowanie pozytywnych relacji wśród rówieśników 

    3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych najmłodszych 

  

3. MIEJSCE I TERMIN: 

Prace należy dostarczyć w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 

na adres: 

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

z dopiskiem „Kolorowy świat – Mój kolega, mój przyjaciel” – konkurs plastyczny 

 

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności  

za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

 

4. UCZESTNICY - KATEGORIE 

1. Dzieci w wieku 3 - 4 lata.  

2. Dzieci w wieku 5 - 6 lat. 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 do 6 lat. 

2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie. 

3. Forma prezentacji: prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika 
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oraz techniki mieszane płaskie, w tym kolaż, z wyłączeniem materiałów sypkich. Prace  

nie powinny być oprawione 

4. Format prac:  dowolny, maksymalnie 50 cm x 70 cm   

5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą czytelne następujące 

dane: 

      - Imię i nazwisko autora 

 - Wiek autora 

 - tytuł/temat pracy (niekoniecznie) 

      - Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana 

      -Nazwa i adres placówki wraz z telefonem kontaktowym i adresem poczty     

       elektronicznej 

 

6. KRYTERIA OCENY PRAC: 

 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,  

 ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac,  

 stopień opanowania technik plastycznych, włożona praca 

 

7. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach: 3 - 4 lata oraz 5 – 6 lat. 

2. O wynikach konkursu i wręczeniu nagród placówki, w których powstały nagrodzone prace, 

zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 15 maja 2019. 

3. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wystawianie i reprodukowanie 

prac. 

5. Do zgłoszenia w konkursie należy dołączyć kartę uczestnika oraz podpisane oświadczenia 

znajdujące się w jej załączeniu. 

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

regulaminu.  

7. Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

               Koordynator konkursu      Kierownik Działu Sztuki 

        Bogna Pniewska                                                                               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: 
patrycja@3city-it.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. 

mailto:patrycja@3city-it.pl

