Kostuchna Niepodległej
Konkurs plastyczny

„Moja Ojczyzna”
promujący 100-lecie odzyskania niepodległości.
ORGANIZATOR KONKURSU*:
MDK „Południe” w Kostuchnie
Ul. T. Boya-Żeleńskiego 83
40-750 Katowice
Tel. (32) 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejskie Przedszkole nr 41
z Oddziałami
Integracyjnymi
ul. Koraszewskiego 6
40- 750 Katowice
tel. (32)202 92 95
e-mail: mp41katowice@interia.pl

Miejskie Przedszkola nr 42
ul. T. Boya-Żeleńskiego 30
40-750 Katowice
tel. (32) 202 91 31
e-mail: mp42katowice@poczta.onet.pl

CELE KONKURSU:
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu;
rozwijanie wyobraźni, kreatywności;
rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej;
rozwijanie i kształtowanie umiejętności plastycznych;
integracja środowisk edukacyjnych w dzielnicy Kostuchna w Katowicach.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
konkurs adresowany do dzieci i młodzieży od 3 do 19 roku życia;
prace konkursowe będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
o dzieci w wieku przedszkolnym,
o uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
o uczniowie szkół średnich.
każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę
plastyczną;
materiał i wykonanie: dowolne, według własnego pomysłu;
forma pracy: płaska
wymiar pracy: A3.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko i wiek uczestnika,
adres, telefon kontaktowy, e-mail placówki, w której została wykonana.

prace należy dostarczyć do Miejskiego Przedszkola nr 42 lub Miejskiego
Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi osobiście lub za pomocą
poczty z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny”.

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 22.10.2018r.
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną z ramienia
Organizatora na podstawie następujących kryteriów:
zgodność pracy z tematyką;
inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki;
ogólne wrażenia estetyczne;
samodzielność wykonania
NAGRODY:
Przewidziane są 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii
wiekowej.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody; pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
Ekspozycja prac konkursowych oraz wyniki konkursu podane zostaną do
publicznej
wiadomości 09.11.2018r. o godzinie 11:00 w MDK „Południe”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu prace konkursowe przechodzą na
własność Organizatora.
Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich
opiekunów.

Biorący udział w konkursie i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konkursu,
zgodnie z załączonym oświadczeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Anna Zahiti - nauczyciel MP 41
Bożena Krzyżowska - nauczyciel MP 42

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zgoda na publikację pracy i wykorzystanie wizerunku dziecka
Ja niżej podpisany/a*……………………………………………………………………………………………..…………..,
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Miejski
Dom Kultury "Południe" z siedzibą w Katowicach przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 83
pracy plastycznej i wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):
………………………………………………………………………………………………..……………………….......................
utrwalonego w postaci zdjęć w ramach organizowanego Konkursu "Moja Ojczyzna".
•

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji (wystawa, kronika, strona internetowa MDK
"Południe") w czasie trwania obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości i po ich
zakończeniu;

•

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych) względem w/w podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego
niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

•

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.
……………………………………
(data i czytelny podpis)

*KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Miejski Dom Kultury MDK „Południe”, 40-750
Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83.
1. Administratorem Danych Osobowych jest MDK „Południe” w Katowicach, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
2. Dyrektor wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: mdk@mdkpoludnie.com
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją Konkursu
Plastycznego przez placówkę: Miejski Dom Kultury MDK „Południe” i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez
Panią/Pana zgodą umieszczoną powyżej na podstawie art. 6. ust.1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępnione współorganizatorom konkursu: Miejskiemu Przedszkolu nr 42, 40750 Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 30 oraz Miejskiemu Przedszkolu nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, 40-750
Katowice, ul. J. Koraszewskiego 6 w celu wypełnienia zapisów regulaminu konkursu.
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka, tj. imię i nazwisko dziecka, będą udostępnione osobom zwiedzającym
wystawę prac plastycznych po przeprowadzonym Konkursie.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres trwania proces realizacji konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostaną zebrane.

……………………………………
(data i czytelny podpis)

Zgoda na publikację pracy i wykorzystanie wizerunku
/dot. osób pełnoletnich/
Ja niżej podpisany/a*……………………………………………………………………………………………..…………..,
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
przez Miejski Dom Kultury "Południe" z siedzibą w Katowicach przyul. T. Boya - Żeleńskiego 83
pracy plastycznej i mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć w ramach organizowanego
Konkursu "Moja Ojczyzna".
•

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji (wystawa, kronika, strona internetowa MDK
"Południe") w czasie trwania obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości i po ich
zakończeniu;

•

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych) względem w/w podmiotu, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku, na potrzeby
wskazane w oświadczeniu.
……………………………………
(data i czytelny podpis)

*KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Miejski Dom Kultury MDK „Południe”, 40-750
Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83.
1. Administratorem Danych Osobowych jest MDK „Południe” w Katowicach, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
2. Dyrektor wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: mdk@mdkpoludnie.com
3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją Konkursu Plastycznego
przez placówkę: Miejski Dom Kultury MDK „Południe” i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą
umieszczoną powyżej na podstawie art. 6. ust.1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe Pani/Pana będą udostępnione współorganizatorom konkursu: Miejskiemu Przedszkolu nr 42, 40-750
Katowice, ul. T. Boya-Żeleńskiego 30 oraz Miejskiemu Przedszkolu nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, 40-750 Katowice,
ul. J. Koraszewskiego 6 w celu wypełnienia zapisów regulaminu konkursu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych tj. imię i nazwisko, będą udostępnione osobom zwiedzającym wystawę prac
plastycznych po przeprowadzonym Konkursie.
6. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania proces realizacji konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostaną zebrane.

……………………………………
(data i czytelny podpis)

