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REGULAMIN WYSTAWY  
I PRZEGLĄDU SZTUKI DZIECEJ 

” HORYZONT” 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

ORGANIZATOR 

Organizatorem wystawy „Horyzont” jest Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku. 

CZAS I MIEJSCE WYSTAWY 

Wernisaż i wystawa odbędą się w Galerii MDK Sanok. 

WERNISAŻ WYSTAWY 

 08.12.2022 | godz. 11.00 

WYSTAWA CZYNNA W DNIACH 

08.12.2022 – 31.12.2022 

CEL I MYŚL PRZEWODNIA CAŁEGO PROJEKTU 

Jako placówka kulturalna od lat obserwujemy pracę dzieci i młodzieży na naszych kołach 

zainteresowań. Widzimy nie tylko progres, ale również bariery z którymi spotykają się na swoim drodze 

rozwoju.  

Utalentowana młodzież i dzieci w dziedzinie sztuk plastycznych nie mają praktycznie żadnej możliwości 

ekspozycji swojej twórczości. Owszem, zdajemy sobie sprawę, że szkoły czasami organizują wystawy 

swoich podopiecznych, lecz nie zmienia to hermetyczności tego typu wydarzeń. Odpowiedzią na te 

działania są projekty „Horyzont” oraz „Renesans” (dawniej Wiosna Młodych Artystów). Odpowiednio 

skierowane do dzieci i młodzieży. 

Mają one przede wszystkim na celu: 

• promowanie twórczości dorastającego pokolenia

• zapoznanie się ze światem kultury wyższej

• budowanie samooceny i wiary w siebie poprzez docenienie starań młodego człowieka

• zachęcania do realizacji swoich pasji i doskonalenia talentów plastycznych



3 

II. WARUNKI UCZESTNICTA
1. Uczestnika do przeglądu może zgłosić wyłącznie szkoła podstawowa lub dom kultury z powiatu 

sanockiego.
2. Każda placówka wyznacza tylko jednego uczestnika z klas III – VI szkoły podstawowej, punkt 

ten tyczy również domów kultury.
3. W przypadku uczestnika domu kultury, uczestnik nie reprezentuje szkoły podstawowej, więc 

może dojść do sytuacji, że z danej szkoły będzie dwóch kandydatów.
4. Kryterium jednego uczestnika jest niepodważalne i nie ulega żadnym odstępstwom.
5. Placówki wybierają reprezentanta we własnym zakresie, Młodzieży Dom Kultury nie wnika w 

sposób przeprowadzenie potencjalnych eliminacji.
6. Uczestnik powinien dostarczyć pracę płaską w formacie 30 x 40 (papier, deska, płótno). Praca 

może być utworzona specjalnie na przegląd lub pochodzić z prywatnej kolacji, ale nie może 
być starsza niż rok.

7. Prace na papierze w formacie A3 (297mm x 420 mm) zostaną docięte do formatu 30 x 40 cm 
w najmniej inwazyjny sposób.

8. Technika wykonania pracy: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, digital, techniki mieszane, 
fotografia, pirografia. Tematyka dowolna.

9. Na pracę należy przykleić Kartę Uczestnika ze strony nr. 5 z podpisem opiekuna prawnego
10. Placówka lub uczestnik musi dostarczyć swoją pracę fizycznie do 2 grudnia 2022, każda praca, 

która pojawi się po tym terminie zostanie zdyskwalifikowana.  Data stempla pocztowego nie 
będzie brana pod uwagę.  Korzystanie z usług pocztowych i kurierski na własne ryzyko.

11. Pracę należy dostarczyć na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku, Plac św. Michała 6,
38-500 Sanok.

12. Przegląd odbywa się w myśl wotum zaufania co do samodzielności wykowywanych prac. Prace 
nie są przez Nas ocenianie, więc aspekt uczciwości stoi po Państwa stronie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zaakceptowane prace utworzą wystawę, której wernisaż obędzie się 6 grudnia 2022 roku o godzinie 
11.00 w galerii MDK Sanok, a wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. 

• Na odwrocie pracy należy przykleić Kartę Uczestnika
• Prace bez wypełnionej Karty Uczestnika zostają zdyskwalifikowane.
• Prace niezgodne z regulaminem zostają zdyskwalifikowane.
• Prace przechodzą na własność organizatora, nie podlegają zwrotu.
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Klauzura RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6 w celu wzięcia udziału mojego dziecka w I PRZEGLĄDZIE SZTUKI 
DZIECEJ” HORYZONT”.  

Dane obejmują moje imię, nazwisko, adres do korespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem 
świadomy/świadoma, że podanie danych 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 fizycznych 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;

3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników:
I PRZEGLĄDU SZTUKI DZIECEJ” HORYZONT” (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 osobowe mogą 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
profilowania.
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KARTA UCZESTNIKA
Imię: PROSZĘ PISAĆ DRUKOWANYMI 

LITERAMI 

Nazwisko: PROSZĘ PISAĆ DRUKOWANYMI 
LITERAMI 

Klasa: 3 4 5 6 PROSZĘ ZAKREŚLIĆ 

Placówka: 

Opiekun Pracy: 
[nauczyciel lub brak] 

Tytuł Pracy: 

Adres Uczestnika: 
[wysyłka upominku] 

Telefon Kontaktowy 
Uczestnika: 

[RODZIC / OPIEKUN PRAWNY] Wyrażam zgodę na wysłanie upominku na mój koszt.  Zaznaczyć: TAK / NIE 

[RODZIC / OPIEKUN PRAWNY] Zapoznałam/em się z Klauzurą RODO 

miejscowość / data podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


