
KONKURS NA KOMIKS
PT. "WIELKANOCNA HISTORYJKA”

ORGANIZATOR:
● Młodzieżowy Dom Kultury,

38-500 Sanok, Plac św. Michała 6  tel. (013) 46 30 915

CELE KONKURSU:
● Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
● Promowanie młodych talentów plastycznych.
● Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie

zainteresowań.
● Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

ZASADY UCZESTNICTWA:
● Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.
● Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo.
● Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu  o tematyce wielkanocnej.
● Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne - uczniowie  szkół podstawowych

i szkół średnich .
● Każdy uczestnik  może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Format pracy A-3  Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka.
● Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie  zgłoszone do

innych konkursów.
● Zgłoszenia:  Ostateczny termin zgłoszeń:  14 kwietnia 2022 r.
● Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
● Prace bez wypełnionej Metryczki i niezgodne z regulaminem konkursu nie  będą oceniane.
● Prace przechodzą na własność organizatora.

PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PRAC:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz  w Internecie.

NAGRODY:
● O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora .
● DECYZJE JURY SĄ  NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.
● Lista nagrodzonych prac,  zostanie ogłoszona  na stronie MDK, laureaci  zostaną poinformowani

telefonicznie.

WYSTAWA POKONKURSOWA I WRĘCZENIE NAGRÓD:
● Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się:

26 kwietnia   2022 w Galerii MDK o godz. 11.00
Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą na koszt nagrodzonego po wcześniejszej pisemnej deklaracji
uczestnika konkursu.



PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE METRYCZKI ORAZ SKUTECZNE
PRZYKLEJENIE  JEJ DO ZGŁASZANEJ PRACY.

Klauzura RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Sanoku Plac Św. Michała 6 w celu organizacji Konkursu naKomiks pt. ”WielkanocnaHistoryjka”. Daneobejmują
moje imię, nazwisko, adres dokorespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem świadomy/świadoma, żepodaniedanych
osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem  danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku z siedzibą :   Pl. Świętego Michała 6 38-500

Sanok

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod-mdksanok@wp.pl ;

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu na Komiks pt.

”Wielkanocna Historyjka” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny

do realizacji tego celu przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lub do czasu cofnięcia zgody.

4. Dane osobowemogą być przekazywane współorganizatorom , patronom oraz partnerom wydarzenia.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w

punkcie 3.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym pro lowania.


