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do  października roku 15  2021  

szczególny nacisk będzie położony na
      indywidualną kreskę w rysunku i ciekawe, 
         niepowtarzalne spojrzenie

Ogłoszenie wyników konkursu  
    

2.konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży
w wieku od 11 do 18 lat
z  gminy  Opoczno

do godziny 15.00

29 października 2021 roku29 października 2021 roku29 października 2021 roku29 października 2021 roku

prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,

 ul. Biernackiego 4,  26-300 Opoczno

Własna kreska
Własna kreska
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Regulamin

z terenu gminy Opoczno
2.Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

pn. „Własną kreską”

I. Organizator konkursu
    Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.

        i na Facebooku MDK. 

       • 11-14 lat (kategoria I) 

     • Tematem konkursu jest lokalna tradycja i kultura. Konkurs polega na wykonaniu rysunku

     • Rysunki powinny kojarzyć się z Opocznem i/lub opoczyńskim Domem Kultury, mogą
        też nawiązywać do tradycji regionu.

II. Cele konkursu

    • Rozwijanie indywidualnych umiejętności plastycznych uczestników.

III. Temat konkursu

        linearnego (za pomocą czarnego mazaka) lub szkicu ołówkiem (same kontury), który  

IV. Zasady uczestnictwa

      wraz z dołączonym OŚWIADCZENIEM (strona nr 3)  i  kartą - metryczką (strona nr 4).

        posłuży jako projekt do stworzenia kolejnych plansz „MDK-owskiej malowanki”.

    • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat z gminy Opoczno.

      Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno 

V. Kategorie

       • 15-18 lat (kategoria II)
    

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

    • Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na lokalną tradycję i kulturę.

  Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

     • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 października 2021 r., na stronie MDK Opoczno.

      do 15 października 2021 r. do godz. 15.00,

      Dom Kultury.

    • Zainspirowanie uczestników konkursu do twórczego spędzania wolnego czasu.

    • Zachęcenie dzieci i młodzieży do podzielenia się swoim spojrzeniem na Opoczno i Miejski

    • Format pracy: A4.
    • Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejski Dom Kultury im.      

     • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury

     • Zwycięzcy zostaną powiadomieni  telefonicznie o miejscu i sposobie wręczenia nagród.

strona 1.



www.mdkopoczno.pl

strona 2.

       3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik akceptuje w całości warunki Regulaminu.

    • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

     

       2. Nagrodzone prace zostaną poddane obróbce cyfrowej  umożliwiającej druk cyfrowy. 

    • Z nagrodzonych  prac powstanie Zeszyt nr 2 - „Własną Kreską”. 

           Konkursu.

    • Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury konkursu -   instruktorki plastyki Miejskiego

       5. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

    • Kryterium oceny, będzie ciekawe ujęcie tematu i swoboda interpretacji kreską.

       4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania

VII. Nagrody dla laureatów

      Domu Kultury:  Lidię Stanek i Elżbietę Róg.

VIII. Postanowienia końcowe:
       1. Przekazując   pracę   na   konkurs,   uczestnik   wyraża   zgodę   na   bezterminowe  
           i nieodpłatne publikowanie  we wszystkich   publikacjach   i   projektach   promujących

      

           działalność Miejskiego Dom Kultury w Opocznie.

Zapraszamy do udziału
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będącego autorem pracy konkursowej do 2.konkursu plastycznego pn. „Własną kreską” 
organizowanego przez Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego, ul. Biernackiego 4, 26-300 
Opoczno (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, że jestem uprawniony/a do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym 
oświadczeniu.

uczestnik/przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka 
.....................................................................................................................................

 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy zezwalam  
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w zakresie  - 
wskazanym powyżej. 

 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na 
nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko oraz wiek) autora pracy konkursowej 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) dane te mogą być publikowane zgodnie z 
powyższymi zasadami. 
  Ponadto oświadczam, że: podaję dane osobowe swoje/małoletniego dobrowolnie, 
zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych swoich/małoletniego, 
zostałem/am poinformowany/a, o prawie odwołania lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, (jednak 
nie dotyczy to warunków Regulaminu Konkursu).

data i podpis  uczestnika/                                                                                                                                 data i podpis Organizatora
przedstawiciela ustawowego autora/

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA

opiekuna prawnego autora                                             

  Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe moje/małoletniego nie będą przetwarzane w 
innym celu niż wskazany powyżej oraz zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych 
osobowych moich/małoletniego będzie Miejski Dom Kultury w Opocznie.

  Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 
publiczne prezentowanie, wyświetlanie, kopiowanie, drukowanie, wykorzystywanie w celach 
edukacyjnych, informacyjnych i promocji.

  Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. Autorskie prawa majątkowe do pracy 
konkursowej przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania pracy konkursowej i 
rozporządzania nią, w tym zezwolenie na rozporządzanie korzystanie w kraju i za granicą bez 
ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.

 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy konkursowej 
oświadczam, że praca ta jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka i że w związku z jej 
wykonaniem i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób 
trzecich. 

O nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu 
danych osobowych.

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

.....................................................                                                 ................................................

 Ja niżej podpisany/a ................................................................................ jako

Oświadczenie
Załączniki nr 1 2.konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Opoczno pn. „Własną kreską”
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2.konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży
w wieku od 11 do 18 lat
z  gminy  Opoczno

Własna kreskaWłasna kreska
IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNICZKI
/UCZESTNIKA KONKURSU

WIEK 
UCZESTNICZKI
/UCZESTNIKA KONKURSU

MIEJSCOWOŚĆ,
SZKOŁA, KLASA 
UCZESTNICZKI
/UCZESTNIKA KONKURSU

RODZIC LUB OPIEKUN
UCZESTNICZKI
/UCZESTNIKA KONKURSU

TELEFON KONTAKTOWY 
UCZESTNICZKI
/UCZESTNIKA KONKURSU
LUB OPIEKUNÓW

PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE, 
DRUKOWANYMI LITERAMI
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karta metryczka
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