REGULAMIN
XI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE - ZAWODZIE”
W KATOWICACH

1) Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.
2) Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wyrażenia własnej
osobowości w przedstawionych pracach, rozwinięcie ich możliwości ekspresji, otwarcie
na nowe formy działania twórczego i upowszechnienie ich talentu plastycznego
i konstruktorskiego oraz poszerzenie horyzontów myślowych i możliwości percepcji,
a także uwrażliwienie społeczeństwa lokalnego na problemy dzieci niepełnosprawnych
oraz ich potencjał twórczy – pośrednio zaś propagowanie idei wspólnego tworzenia dóbr
kulturowych i czynne włączenie się w upowszechnianie szeroko rozumianej kultury
wszelkich grup społecznych bez względu na różnice społeczne, zdrowotne, wiekowe
i inne.
3) Miejsce finału konkursu:
Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” –
Dział „Zawodzie”, Katowice ul. Marcinkowskiego 13a
4) Finał konkursu, otwarcie wystawy, wręczenie nagród odbędzie się w dn. 11.04.2019 r.
o godzinie 10:00
5) Konkurs
przeznaczony
jest
dla
dzieci
niepełnosprawnych
fizycznie
i umysłowo, pozostających pod opieką śląskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych
i rehabilitacyjnych.
7) Konkurs składa się z dwóch kategorii: indywidualnej i grupowej.
8) Organizator daje możliwość wzięcia udziału w jednej, wybranej kategorii lub w obu
ww. kategoriach.

9) Kategoria indywidualna zakłada składanie prac wykonanych przez dzieci dowolną
techniką płaską lub przestrzenną w formie nie przekraczającej wymiarów A1 (70x50 cm)
– praca powinna przedstawiać podróż marzeń – wymarzone miejsce lub przebieg
podróży – nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 02.04.2019 r.
10) Kategoria grupowa zakłada wykonanie pracy zbiorowej (1 z każdego ośrodka) w formie
przestrzennej o dowolnych wymiarach, wykonanej techniką dowolną, przedstawiającej
wymarzony pojazd, którym grupa mogłaby się wybrać w „podróż marzeń” (do
wykonania pojazdu mogą zostać użyte dowolne materiały i przedmioty – należy jednak
zwrócić uwagę na możliwość ekspozycji pojazdu – pojazd musi być stabilny i wykonany
solidnie) – nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 02.04.2019 r.
11) Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej przez placówkę karty
zgłoszenia (załącznik 1.) oraz podpisanego oświadczenia (załącznik 2.). Karta oraz
oświadczenia są dostępne na stronie internetowej: www.mdkbogucice-zawodzie.pl
12) Karty zgłoszeń powinny być wypełnione czytelnie i wyraźnie – powinny również zawierać
wszystkie wymagane dane oraz wyraźne pieczęcie placówki, podpis i pieczęć dyrektora
placówki zgłaszającej uczestników.
13) Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (załącznik 1.) oraz podpisanymi
oświadczeniami (załącznik 2.) należy składać w biurze Działu „Zawodzie” Miejskiego
Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13a, lub
przesyłać na adres: 40-233, Katowice, ul. Marcinkowskiego 13a z dopiskiem „PODRÓŻ
MOICH MARZEŃ” (liczy się data dostarczenia do placówki).
14) Wszystkie prace konkursowe (zarówno indywidualne jak i grupowe) powinny być
podpisane w sposób czytelny i widoczny – w opisie powinny zawierać się następujące
informacje: tytuł, imię i nazwisko, wiek, placówka macierzysta oraz imię
i nazwisko opiekuna grupy.
15) Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
16) Jury konkursowe jest niezależne i niezawisłe – decyzje jury konkursowego oraz
organizatora są niepodważalne i nie podlegają zmianom.
17) Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników konkursu.
18) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
19) Organizator informuje, że podczas finału konkursu wykonywana będzie dokumentacja
zdjęciowa i filmowa w celu wykorzystania jej do promocji wydarzenia oraz działalności
MDK. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych
przez MDK „Bogucice-Zawodzie” akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach
wyłącznie na potrzeby promocji działalności MDK „Bogucice-Zawodzie”, zgodnie
z ustawą z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.). Wizerunek uczestnika może być wykorzystywany wyłącznie do
celów niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w każdej formie
i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez

konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu i dodatkowej zgody. Zaakceptowanie
regulaminu jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK,
portalach społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach,
spotach i nagraniach. Rozpowszechnianie, o którym mowa, następować będzie bez
ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych,
służących promocji konkursu „Podróż Moich Marzeń” oraz Miejskiego Domu Kultury
„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.
20) Placówki zgłaszające uczestników zobowiązują się do odebrania prac biorących udział
w konkursie do końca maja 2019 r. W przypadku przekroczenia terminu prace
przechodzą na rzecz organizatora.
21) Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udziela
biuro Działu „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”
w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 13a, tel. 32/255-32-44.

Osoba odpowiedzialna za konkurs:
Aleksandra Śmigielska
aleksandra.smigielska@mdkbogucice-zawodzie.pl

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Plastycznego
„Podróż Moich Marzeń”

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„PO PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”
Placówka Zgłaszająca
(nazwa, adres, telefon, adres
e-mail, fax)

Ilość osób
biorących udział
w konkursie

Osoba odpowiedzialna
/opiekun grupy

DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Lp.
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.

……………………..

5.
6.

……………………………………………..

7.
8.
9.
10.
TYTUŁ PRACY ZBIOROWEJ:

Podpis i pieczęć dyrektora
placówki

Tytuł pracy indywidualnej

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Plastycznego
„Podróż Moich Marzeń”

OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Podróż Moich Marzeń” organizowanym przez Miejski Dom Kultury
„Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu Organizacji Konkursu
Plastycznego „Podróż Moich Marzeń”
2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie
MDK,
3) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego oraz ich poprawiania.

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” w KATOWICACH (40-213)
ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody lub w celu realizacji Konkursu „Podróż Moich
Marzeń” i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że uprawnionym na mocy przepisów prawa,

Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź.
zm. posiada Pan/Pani Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

na podstawie art. 13 pkt. 2 posiada Pani Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Pani/Panu Prawo do kontroli przetwarzania danych (sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przenoszenia),

na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

na podstawie art. 13 pkt. 2 ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie swoich danych MIEJSKIEMU DOMU KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” jest dobrowolne.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej lub
elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz
w
Internecie,
jak
również
w
przygotowanych
przez
MDK
„Bogucice
–
Zawodzie”
akcjach
i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu Plastycznego „Podróż Moich Marzeń”,
w których uczestniczy moje dziecko zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.):

1)

2)
3)

udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów niekomercyjnych,
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie
internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania
niniejszego formularza, polach eksploatacji.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas poszczególnych działań mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych,
publikacjach, spotach i nagraniach oraz zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej.
Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie
do celów niekomercyjnych, służących promocji Konkursu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU:
Upoważniam MDK „Bogucice – Zawodzie” do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła powstałego w związku z uczestnictwem
w Konkursie ”Podróż Moich Marzeń”, wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w każdej
formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, bez
konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach
eksploatacji.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………., wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku
w formie zdjęć (foto), nagrań (video) przez Instytucję „MDK Bogucice-Zawodzie” z siedzibą przy ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice,
w związku z udziałem w Konkursie Plastycznym „Podróż Moich Marzeń”, dnia 11 kwietnia 2019 r.

……………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

