
 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

„TAJEMNICZY OGRÓD – WIOSNA” 

GDYNIA 2021 

REGULAMIN 

Minęła kolejna zima i tajemniczy ogród znów budzi się do życia. Zieleń ożywia pusty, senny 

krajobraz. Mieszkańcy ogrodu wychodzą ze swych kryjówek i wracają z dalekich podróży. Już kwitną 

pierwsze kwiaty, śpiewają ptaki, szumią gałęzie okryte młodymi listkami. Pod wiosennym, błękitnym 

niebem, razem z Wami chcemy wyruszyć na spacer po tajemniczym ogrodzie… 

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, 

 popularyzacja działań artystycznych i konfrontacja doświadczeń z zakresu wykorzystania 

różnych technik plastycznych. 

III. MIEJSCE I TERMIN 
 Nadesłanie prac do 31 marca 2021 roku na adres: 

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

z dopiskiem „Tajemniczy ogród 2021” – konkurs plastyczny 

(w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 

za uszkodzenia powstałe w czasie transportu) 

 Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: do dnia 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej 

placówki oraz na Facebooku. 

 Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą. 

IV. UCZESTNICY 
 z całej Polski 

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

wychowawczych i innych, oraz zgłoszenia indywidualne 
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 kategorie wiekowe: 

 do 9 lat 

 10-13 lat 

 14-16 lat 

 17-19 lat 

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 
 Technika i forma prac: 

 malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), 

 format prac: A3, 

 konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

 Na odwrocie pracy konkursowej należy nakleić czytelnie wypełnioną kartę informacyjną z 

następującymi danymi (wzór znajduje się na końcu regulaminu). 

 Należy uiścić opłatę wpisową 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: 

a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „Tajemniczy Ogród 2021” oraz 

imię i nazwisko autora, 

b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „Tajemniczy Ogród 2021” oraz 

liczba uczestników i nazwa placówki. 

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2021 r. 

 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 drogą elektroniczną na adres: 
konkursy@mdk.gdynia.pl lub fax-em pod numer: tel./fax: (58) 698 86 18, 698 63 
02 wew. 25 w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 r. 

 dostarczenie do recepcji MDK (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-19.00) lub 
przesłanie na adres - Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia:  

 pracy konkursowej 

 prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” z podpisanymi przez rodziców 
lub opiekunów prawnych zgodami dotyczącymi danych osobowych 

 potwierdzenia dokonanej wpłaty na rzecz akredytacji za udział w konkursie 

z dopiskiem „Tajemniczy Ogród 2021” w nieprzekraczalnym terminie  
do 31.03.2021 r. 

 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. 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC 
 twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu  

 ogólna estetyka 

  samodzielność wykonania pracy 

 stopień opanowania technik plastycznych 

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność 

organizatora. Prac nie zwracamy. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z koordynatorem konkursu, istnieje możliwość odbioru prac najpóźniej do 

31.08.2021 r. – po tym terminie prace mogą zostać zniszczone. 

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

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

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

konkursu, również na stronie internetowej placówki. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

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

 Do karty zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane zgody dot. danych osobowych 

znajdujące się na końcu karty zgłoszenia. 

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dołączona do 

regulaminu. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych 

osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu konkursu oraz regulaminu oraz zmiany 

zasad prowadzenia bez podawania przyczyn. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

Wzór karty informacyjnej, którą należy nakleić na odwrocie pracy konkursowej: 
Wypełnić drukowanymi literami !!! 

„TAJEMNICZY OGRÓD – WIOSNA 2021” 

*Imię i nazwisko autora pracy:  …………………………………………………………………………….. rok urodzenia: ………………………………….………… 

Dane osoby zgłaszającej (w przypadku zgłoszeń indywidualnych) / dane instytucji zgłaszającej: 

*Imię i nazwisko / nazwa instytucji:      ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………… 

*Adres zamieszkania / adres placówki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*tel.: ……………………………………………..………….                                      *e-mail: ………………………………………………………………………………….. 



 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego: ………………………………………………………………………………………………………….……… 

*pola obowiązkowe 



 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury 

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

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

iod.edu@gdynia.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia V 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TAJEMNICZY OGRÓD - WIOSNA” 2021, a także w 

celach promocyjnych . 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art.6  ust. 1 lit. a 

RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

5.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 

6. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalu Facebook. Informujemy, że serwery 

serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na 

który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty ich wprowadzenia, licząc od roku następnego po 

zakończeniu konkursu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

prawo do: sprostowania, przeniesienia danych, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu 

oraz cofnięcie zgody w dowolnym momencie. 

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu przez administratora. 

10. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

podmiotów  przewidzianych przepisami prawa. 

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

00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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