


Konkurs Plastyczny 

Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia ? 

 
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury 
                     38-500 Sanok, Plac św. Michała 6 
                     tel. (013) 46 309 15 
                     www.mdksanok.pl 

1. Cele konkursu:  

• Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych 

 tradycji kulturowych i religijnych; 

• Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka; 

• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów. 

 

2. Warunki uczestnictwa:  

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną. 

Proponowane techniki: rysunek, malarstwo, grafika. Format pracy:   A-3 

Temat pracy:  "Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?" 

Uczestnicy: 

I kategoria – Przedszkola 

II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa 

III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa 

IV kategoria – klasy VII –VIII SP  

V kategoria - Szkoły Średnie 

3. Zasady oceniania: 

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace 

zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Komisja dokona oceny prac wg 

następujących kryteriów: 

- pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny; 

- samodzielność wykonania pracy 

- dobór technik plastycznych i dekoratorskich, 

- DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE                                                           

I OSTATECZNE. 
 

4. Termin składania prac:  21 GRUDNIA 2022 rok 

http://www.mdk.sanok.pl/


   Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu  

                        10 stycznia 2023 o godz.11.00  w Galeria MDK 

 Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać   do końca stycznia 2023 r. 

5. Postanowienia końcowe: 

-   Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok. 

-   Prace bez wypełnionej Metryczki nie będą oceniane. 

-   Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

-  Prace przechodzą na własność organizatora. 

 

6.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie Metryczki  !!! oraz skuteczne przyklejenie                                                    

jej na odwrocie zgłaszanej pracy. 

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego MDK -Sanok 
1. Imię i nazwisko:.......................................................................................... 

2. Klasa: .......................... 

3. Szkoła: ........................................................................................................ 

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….. 

5. Tytuł Pracy: ……………………………………………………………………………….. 

6. Technika: ……………………………………………………………………………………. 

7. Opiekun:  ................................................................................................... 

8. Wyrażam zgodę na wysłanie ewentualnej nagrody na mój koszt.   TAK      NIE 

9. Zapoznałam/em się z Klauzurą RODO 

 

Miejscowość, data                                                                         podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 
 



                                             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 Plastycznego „Dlaczego lubię Święta BN”. 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 Konkursu Plastycznego „Dlaczego lubię 
Święta BN (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.  

 

 

 

mailto:iod-mdksanok@wp.pl

