
REGULAMIN WRAZ Z KLAUZULĄ RODO
KONKURS PLASTYCZNY:

 „MOJA WŁASNA OKŁADKA – PROJEKTUJEMY OKŁADKĘ DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI” 
Edycja III 2023

Konkurs organizowany w ramach Światowego Dnia Książki w Wapienicy

I. ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398, 43-382 
Bielsko-Biała. 
www.mdk.bielsko.pl/dkwapienica
Email: wapienica@mdk.bielsko.pl
Tel.: 33 818 41 48, 571-229-430
koordynator – Małgorzata Waluś
mwalus@mdk.bielsko.pl 
II. TEMAT
1. Temat: 21 kwietnia to Światowy Dzień Książki – dlatego zapraszamy do wykonania prac plastycznych 
o tematyce „Moja własna okładka”. 
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie okładki do ulubionej książki uczestnika konkursu.                     
3. Zakres prac: technika dowolna.
III. CELE KONKURSU
1. Promowanie artystycznych zdolności wśród dzieci i dorosłych.
2. Propagowanie świadomego czytelnictwa oraz zainteresowania literaturą.
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wyobraźni, wrażliwości artystycznej dziecka.
4. Zachęcenie uczestników do kreatywnego spędzania czasu.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 
kategoria I  - szkoła podstawowa klasa 1-3,  kategoria II  - szkoła podstawowa klasa 4-6, kategoria III  - szkoła 
podstawowa klasa 7-8,  kategoria IV – szkoły średnie oraz osoby dorosłe.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie i zawierać takie elementy jak: tytuł i autora książki, musi to 
być praca autorska.
4. Zakres prac: technika dowolna, format A4 lub A3.
5. Prace można dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszenia lub przesłać pocztą na adres: Miejski Dom 
Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398, 43-382 Bielsko-Biała do 12.04.2023 r. opisane:
- gdy zgłasza instytucja – imię i nazwisko autora, klasa, tel. kontaktowy, nazwisko instruktora, nazwa placówki
-gdy zgłaszają rodzice - imię i nazwisko autora, klasa, tel. kontaktowy.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19.04.2023 r. na stronie www Domu Kultury 
w Wapienicy oraz Facebooku. Laureatów zapraszamy po odbiór nagród podczas obchodów Światowego 
Dnia Książki w Domu Kultury w Wapienicy 22.04.2023r. 
UWAGA! Organizator nie odsyła nadesłanych prac!
 V. KRYTERIA OCENY
Inwencja twórcza, pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania pracy, samodzielność wykonania.
Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest nieodwołalna.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Najlepsze prezentowane będą podczas obchodów 
Światowego Dnia Książki w Domu Kultury w Wapienicy oraz Facebooku.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 19.04.2023 r. na naszej stronie na 
Facebooku (Dom Kultury w Wapienicy).  Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu 
przez uczestnika/ opiekuna prawnego oraz Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-
Białej dostępnym w siedzibie MDK w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, Dom Kultury w Wapienicy  oraz na stronie
internetowej www.mdk.bielsko/rodo.

http://www.mdk.bielsko.pl/dkwapienica
http://www.mdk.bielsko/rodo
mailto:mwalus@mdk.bielsko.pl
mailto:wapienica@mdk.bielsko.pl


Informacja do regulaminu - klauzula informacyjna. 

1) Organizator  informuje  także,  że  podczas  Konkursu  może  być  będzie  prowadzona  rejestracja
fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego
Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych
(Dz.  U.2018 poz.  1669 z  póżn.  zm.)  Miejski  Dom Kultury  zapewnia,  że  wizerunek uczestników
imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do
wiadomości,  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności
prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą
publikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora.

2) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

3) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12,
43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

4) W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  należy  kontaktować  się  z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl  

5) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w oparciu o dane
osobowe przekazane przez Instytucje zgłaszające lub rodziców /opiekunów prawnych w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit a. RODO.

6) W  ramach  Konkursu  przetwarzane  będą  dane  osobowe  tj.  imię,  nazwisko,  wiek,  placówka
delegująca, imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego, instruktora oraz jego numer telefonu celem
przyjęcia  zgłoszenia,  zapewnienia  komunikacji,  przeprowadzenia konkursu  oraz  nagrodzenia
laureatów. 

7) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione  podmiotom zaangażowanym w organizację
wydarzenia  oraz  upoważnionym  pracownikom  administratora,  jury  oraz  innym  podmiotom
upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów, nie dłużej niż przez okres 5 lat w
przypadku przetwarzania wizerunku na stronie www Organizatora i Facebook. 

9) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej
cofnięciem.  Informujemy  także,  że  przysługujące  prawa  nie  są  bezwzględne  i  przepisy  stosują
wyjątki od ich stosowania.

10) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie
będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

12) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się
niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli  Państwu nasz Inspektor
Ochrony Danych.
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KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA WŁASNA OKŁADKA”  EDYCJA III 2023

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

KLASA

ADRES ZAMIESZKANIA AUTORA
(Adres, na który zostanie wysłana nagroda)

TYTUŁ PRACY

PLACÓWKA DELEGUJĄCA

DANE INSTRUKTORA/OPIEKUNA
Dane kontaktowe (adres / telefon

kontaktowy) placówki zgłaszającej bądź
instruktora pod kierunkiem, 

którego praca powstała.
(W przypadku zgłoszeń indywidualnych

dane kontaktowe: adres/telefon
kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.  Ja....................................................,  niżej  podpisany/a,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
zawartych w karcie zgłoszenia przez administratora danych osobowych - Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1
Maja 12, w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego zgodnie z regulaminem konkursu „Moja własna okładka”
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą i mam świadomość, że brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w REGULAMINIE konkursu, uniemożliwi mi w nim udział.
3. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM konkursu i pełną treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
4.  Wyrażam zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  utrwalonego  w
materiałach przesłanych na potrzeby konkursu przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy umieszczania wizerunku laureatów na stronie internetowej
organizatora oraz w mediach społecznościowych, na których organizator ma założony profil. 
          TAK                       NIE 

…………………………………….
Data, miejsce, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

lub opiekuna uczestnika


