
  

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS ODZIEŻOWY 

„Eko Moda”- projekt i wykonanie ubioru z nietypowych  surowców 

„Błysk”  GDYNIA 2023r. 

 

REGULAMIN 

Moda to nie tylko ubiór, to pasja tworzenia. Dużą sztuką jest wykreować odzież z lekkiej, 

dobrze układającej się tkaniny, ale jeszcze większą stworzyć kreacje z nietypowych surowców. 

Jeżeli jesteś osobą kreatywną o niesamowitej wyobraźni i poczuciu estetyki to ten konkurs 

jest właśnie dla Ciebie. Tegoroczne hasło przewodnie konkursu to „Błysk”. Z niecierpliwością 

czekamy na kolejne jak co roku niesamowite prace konkursowe.   

 

 

I.ORGANIZATOR:         

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel./fax:(58) 698 86 18  

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl   

II. CELE KONKURSU  

• pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,  

• promowanie talentów i możliwość sprawdzenia się w roli projektanta, 

• popularyzacja  działań artystycznych i konfrontacja  doświadczeń z zakresu 

wykorzystania różnych  materiałów i nietypowych surowców do tworzenia kreacji  

III. MIEJSCE I TERMIN  

• Nadesłanie lub dostarczenie prac do 25 kwietnia 2023 roku  na adres: Młodzieżowy 

Dom Kultury  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia z dopiskiem „Eko Moda ” – konkurs 

odzieżowy (w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu).  

• Ogłoszenie wyników  konkursu: 23 maja 2023 r. na stronie internetowej placówki 

http://mdk.gdynia.pl/.  

• Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej.  

• Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu z Trójmiasta będą do odbioru  w  recepcji   

Młodzieżowego  Domu Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265, od 29.05.2023 r. do 

26.06.2023 r.  

• Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu spoza Trójmiasta zostaną wysłane  pocztą.  

IV. UCZESTNICY  

• z całej Polski, 

• dzieci i młodzież działająca w szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, 

placówkach wychowawczych i innych, także zgłoszenia indywidualne, 

• Kategorie wiekowe (o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika): 



  

✓   8 - 11 lat (2015-2012) 

✓ 12-15 lat (2011-2008) 

✓ 16-20 lat (2007-2003) 

V. ZASADY UCZESTNICTWA  

• Technika i forma prac:  

projekt plastyczny pracy wykonany techniką dowolną (akwarela, pastele, ołówek, kredki 

akwarelowe itp.) w formacie A4 lub A3 oraz wykonanie pracy przestrzennej z wybranego 

nietypowego surowca. Proponowane surowce imitujące „Błysk”: przezroczysta folia, papier 

połyskliwy, folia aluminiowa, połyskliwa folia czarna lub w innym kolorze, folia srebrna, 

złota, zużyte płyty cd lub ich fragmenty, wszelkie opakowania połyskliwe. 

• Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną – załącznik 

numer 1 do karty zgłoszenia.   

• Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 30 zł za każdego uczestnika (także                           

w przypadku kilku prac wysyłanych przez placówkę).  

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury  o numerze:                    

46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem: akredytacja „Eko - Moda” oraz imię i nazwisko 

uczestnika, a przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę ilość osób, za które wpłacana 

jest akredytacja.  

Wpłaty należy dokonać do dnia 25.04.2023r. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie 

opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.  

• Dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do  

siedziby Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia (1 piętro 

recepcja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00) w nieprzekraczalnym 

terminie do 25.04.2023 roku:  

✓ pracy konkursowej wraz z kartą informacyjną,   

✓ potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej,  

✓ prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” oraz zgód i oświadczeń  dot.  praw  

autorskich, danych osobowych i wizerunku, podpisanych przez  rodziców  lub  

opiekunów prawnych uczestnika (zgody i oświadczenia znajdują się na końcu 

karty zgłoszenia: załącznik 1, 2, 3 do karty zgłoszenia).   

1. Karta informacyjna   

2. Zgody dot. danych osobowych   

3. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich   

• Brak oryginałów kart zgłoszenia wraz z załącznikami, czytelnych podpisów lub 

nieprawidłowe ich wypełnienie będzie skutkować odrzuceniem pracy.   

• Przesłanie pracy konkursowej, karty zgłoszenia wraz z dostarczeniem podpisanych  

załączników 1, 2, 3 do karty zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania opłaty 

wpisowej jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.  

VI. KRYTERIA OCENY PRAC  

• Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia projektu. 

• Ogólna estetyka i samodzielność wykonania pracy, dostosowana do wieku uczestnika. 

• Całościowe wrażenie artystyczne  



  

VII.  ZASADY ORGANIZACYJNE  

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca 

własna uczestnika konkursu.  

• Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Po 

zakończeniu konkursu prac nie odsyłamy.  

• Opiekunowi prawnemu autora pracy konkursowej powinny przysługiwać wyłączne               

i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby konkursu dzieła w 

postaci zgłoszonej do konkursu pracy – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).   

• Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji pracy w środkach 

masowego przekazu, folderach, kalendarzach oraz publikacji imion, nazwisk                           

i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki oraz 

innych mediach, nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu 

konkursu.   

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami 

komisji konkursowej.   

• Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz złożenie oświadczenia przeniesienia praw  autorskich  stanowiący 

załącznik  do  karty zgłoszenia.   

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu lub 

odwołania konkursu bez podawania przyczyny.   

• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

• Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dołączona 

do karty zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu.   

 

  

Koordynator Konkursu                                    

                                                                                                                 Aneta Brzozowicz-Sykuła                    
  
         



  

Załącznik nr 1 do regulaminu 

Informacje dotyczące przetwarzaniach danych: 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 
oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 

tel.: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl. 
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub na adres e-

mail: iod.edukacja@gdynia.pl  
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji  II 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ODZIEŻOWEGO „EKO MODA”.  
5. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie: 

• dane osobowe Uczestnika Konkursu (dziecka), takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, 
wizerunek, praca konkurosowa adres placówki, do której uczęszcza uczestnik; 

• dane osobowe osoby zgłaszającej – takie jak: imię i nazwisko, e-mail do kontaktu, nr telefonu, 
adres do wysyłki; numer konta bankowego (wpłata akredytacji)); 

• dane osobowe nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego została 
wykonana praca, takie jak: imię i nazwisko (dane nieobowiązkowe); 

6. W przypadku podania przez Państwa adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu mogą on zostać 
wykorzystany przez organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych z organizacją 
Konkursu. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i 
bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania 

zgodnie z JRWA placówki wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu Konkursu lub do 
momentu wycofania zgody natomiast dane dotyczące wniesienia akredytacji przechowywane będą przez 
okres 5 lat, liczony od końca roku następującego po roku obrotowym.  
9. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku z ogłoszeniem 
wyników Konkursu i rozdania nagród oraz promocji Konkursu na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Gdyni oraz na stronach internetowych placówki MDK, podczas organizowanych przez dyrektora MDK 
wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie 
wizerunku – zdjęcia lub filmu konkursowego) oraz na portalach społecznościowych typu YouTube 
i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
10. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane m.in. podmiotom, którym należy udostępnić 
dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmiotom, którym dane zostaną 
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. (m.in. obsługa księgowo-finansowa oraz dostawcy 
rozwiązań technicznych IT, operator pocztowy). 
11. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 
12. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści danych, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, 
jeżeli są błędne lub nieaktualne, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w 
dowolnym momencie. 
13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 
Warszawa ul. Stawki 2. 
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