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Regulamin 
 

KONKURS PLASTYCZNY PT: 

KARTKA  BO¯ONARODZENIOWA 
 

 
1. Organizator: 

      Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyñskiego w Opocznie. 
 
2. Udzia³: 

W Konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci i m³odzie¿ z gminy Opoczno oraz  
osoby uczêszczaj¹ce do szkó³ opoczyñskich. 

 
3. Cele Konkursu: 

 

· Propagowanie rozwijania umiejêtnoœci manualnych; 
· Rozwijanie wyobraŸni; 
· Rozwijanie i kszta³towanie wra¿liwoœci plastycznej. 

 
4. Warunki Konkursu: 

 
· Format A5; ( wymiary 148 mm x 210 mm ); 
· Prace wykonane dowolnie w pionie lub poziomie; 
· Kolorystyka i technika wykonywania dowolne; 
· Dopuszczamy mieszanie technik; 
· Kartki œwi¹teczne mog¹ mieæ charakter œwiecki lub religijny; 
· Zdjêcia i skany przes³ane na adres: opocznomdk@gmail.com 
 

 
5. Kategorie wiekowe: 

· Kategoria I – Przedszkole + klasy „0” i „1”  
· Kategoria II – klasy 2 – 4  
· Kategoria III – klasy 5 – 6  
· Kategoria IV – klasy 7 – 8  
· Kategoria V – szko³y ponadpodstawowe  
· Kategoria VI – Niepe³nosprawni 

 
6. Dostarczenie prac: 

· Zdjêcia i skany prac nale¿y dostarczyæ do dnia 6 grudnia 2020 r. 
(niedziela) do godziny 24.00 na adres: opocznomdk@gmail.com 

              wraz z za³¹cznikiem nr 1  
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7. G³ówne kryterium oceniania: 

· W nagrodzonych pracach oprócz walorów artystycznych bêdzie oceniana 
mo¿liwoœæ przetransponowania pracy do druku; 

· Promowane bêd¹ kartki z elementami w wiêkszoœci samodzielnie 
wykonanymi przez dzieci i m³odzie¿ w danej grupie wiekowej. 

 
8. Nagrody: 

· Z ka¿dej kategorii wiekowej zostan¹ wy³onione prace, które bêd¹ cyfrowo 
opracowane i w formie wydruku bêd¹ zaprezentowane na holach MDK; 

· Praca Nagrodzona Grand Prix bêdzie Kartk¹ Œwi¹teczn¹ w 2020 roku 
Miejskiego Domu Kultury w Opocznie; 

· Nagrodzone kartki w formie cyfrowej bêd¹ zaprezentowane w Internecie 
w mediach spo³ecznoœciowych; 

· Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania ro¿nych metod 
prezentacji; 

· Organizator zastrzega sobie prawo  do mo¿liwoœæ innego podzielenia 
nagród. 

 
9. Og³oszenie wyników Konkursu: 

· Podsumowanie Konkursu  i og³oszenie wyników nast¹pi 8 grudnia 2020 
roku, (wtorek); 

· Nagrodzeni zostan¹ powiadomieni telefonicznie. 
 
10. Postanowienia koñcowe: 
 

· Autorzy prac/ opiekunowie wyra¿aj¹ zgodê na eksponowanie prac 
ró¿nymi metodami i œrodkami przekazu wraz z danymi uczestniczki/ka, 
promuj¹cych dzia³alnoœæ Miejskiego Domu Kultury w Opocznie bez 
dodatkowych gratyfikacji; 

· Wziêcie udzia³u w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacj¹ Regulaminu; 
· Decyzja Jury jest ostateczna i niepodwa¿alna; 
· W zwi¹zku z COVID-19, Organiozator zastrzega sobie prawo do zmian w 

Regulaminie. 
 

Zapraszamy do udzia³u 
 



Oœwiadczenie
konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Opoczno

oraz dla osób uczêszczaj¹cych do opoczyñskich szkó³
pt. „Kartka Bo¿onarodzeniowa”

Za³¹czniki nr 1 do Regulaminu – Oœwiadczenie o nieodp³atnym przeniesieniu praw autorskich na 
organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych.

OŒWIADCZENIE O NIEODP£ATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja ni¿ej podpisany/a ................................................................................ jako
uczestnik/przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka 

.........................................................................................wiek i kategoria....................

telefon kontaktowy ........................................

bêd¹cego autorem pracy konkursowej do konkursu plastycznego pt. „Kartka Bo¿onarodzeniowa” 
organizowanego przez Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyñskiego, ul. Biernackiego 4, 26-300 
Opoczno (zwanego dalej Organizatorem), oœwiadczam, ¿e jestem uprawniony/a do przeniesienia 
maj¹tkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym 
oœwiadczeniu.

 Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszê nieodp³atnie na 
Organizatora autorskie prawa maj¹tkowe do pracy konkursowej. Autorskie prawa maj¹tkowe do pracy 
konkursowej przechodz¹ na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oœwiadczenia i daj¹ 
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania pracy konkursowej i 
rozporz¹dzania ni¹, w tym zezwolenie na rozporz¹dzanie korzystanie w kraju i za granic¹ bez 
ponoszenia przez Organizatora dodatkowych op³at.
 Organizator nabywa autorskie prawa maj¹tkowe na nastêpuj¹cych polach eksploatacji: 
publiczne prezentowanie, wyœwietlanie, kopiowanie, drukowanie, wykorzystywanie w celach 
edukacyjnych, informacyjnych i promocji.

Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy zezwalam  
Organizatorowi na rozporz¹dzanie i korzystanie z opracowañ pracy konkursowej w zakresie  - 
wskazanym powy¿ej. 

Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy konkursowej 
oœwiadczam, ¿e praca ta jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka i ¿e w zwi¹zku z jej 
wykonaniem i przeniesieniem maj¹tkowych praw autorskich nie naruszam w ¿aden sposób praw osób 
trzecich. 

Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyra¿am zgodê na 
nieodp³atne przetwarzanie danych osobowych (imiê, nazwisko oraz wiek) autora pracy konkursowej 
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji konkursu zgodniez Rozporz¹dzeniem 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 mog¹ byæ publikowane zgodnie z 
powy¿szymi zasadami. 
 Ponadto oœwiadczam, ¿e: podajê dane osobowe swoje/ma³oletniego dobrowolnie, 
zosta³em/am poinformowany/a o prawie dostêpu do danych osobowych swoich/ma³oletniego, 
zosta³em/am poinformowany/a, o prawie odwo³ania lub zmiany mojej zgody w ka¿dym czasie, (jednak 
nie dotyczy to warunków Regulaminu Konkursu).
 Zosta³em/am poinformowany/a, ¿e dane osobowe moje/ma³oletniego nie bêd¹ przetwarzane w 
innym celu ni¿ wskazany powy¿ej oraz zosta³em/am poinformowany/a, ¿e administratorem danych 
osobowych moich/ma³oletniego bêdzie Miejski Dom Kultury w Opocznie.

.....................................................                                                ................................................
data i podpis  uczestnika/                                                                                                                                 data i podpis Organizatora
przedstawiciela ustawowego autora/
opiekuna prawnego autora                                             

wype³niæ drukowanymi literami
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