
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Witaj wiosno!” 

V WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA 

DZIECI 4-6 LETNICH 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  

mieszczący się na ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu 

2. Koordynatorem Konkursu jest pani Tamara Przypis-Błaszczak 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

a. rozwijanie zainteresowania środowiskiem naturalnym oraz jego obserwacja wśród 

dzieci  

b. poszerzanie wiedzy ogólnej 

c. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci w wieku od 4 -6 lat  

d. motywowanie najmłodszych do samodzielnych działań artystycznych, 

e. kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

f. zaangażowanie nauczycieli, opiekunów dzieci w rozwój kreatywnego myślenia 

                                                         §3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci z terenu całej Wielkopolski. 

2. Kategorie wiekowe i tematyka prac: 

4-latki, 5-latki oraz 6-latki wykonują pracę plastyczną w odpowiedzi na hasło „Witaj 

wiosno” 



§4. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 

z uwzględnieniem tematu Konkursu, 

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 lub A3  

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, 

wydzieranka, technika mieszana itp. 

d. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

e. Praca konkursowa musi zostać wykonana samodzielnie  przez uczestnika 

konkursu.  

f. Prace plastyczne, na których będzie widoczna ingerencja osoby dorosłej (pomysł 

lub wykonanie) nie będą oceniane przez jury. 

2. Do każdej pracy musi być dołączona – wypełniona i podpisana Karta uczestnika  

                                                                            §5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny a podanie danych związanych z udziałem w nim jest 

całkowicie dobrowolne.  

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 roku  

na adres: MDK nr 1, ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań.  

4. Prace konkursowe można także przynosić bezpośrednio do sekretariatu MDK nr 1 od 

poniedziałku do soboty w godzinach pracy placówki, do dnia 5 kwietnia 2023 roku 

włącznie.  

5. Każdy uczestnik może wykonać i wysłać jedną pracę plastyczną. 

6. Prace muszą być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora i 

jego wiek. 

7. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu 

powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – „Witaj Wiosno”. W wypadku 

nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o 

zachowaniu decyduje data stempla pocztowego (do 5.04.2023 r.). 



8. Do pracy konkursowej powinna być załączona Karta uczestnika podpisana przez     

przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika.  

§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja składa się z trzech członków jury. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

3. Decyzja Komisji, co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

d. Samodzielność wykonania pracy. 

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą   członkowie 

Komisji.    

 3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia 

w każdej z kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją wszystkich prac nastąpi  pierwszego 

dnia wiosny 21 kwietnia 2023 r. na facebooku MDK1 oraz na stronie internetowej 

www.mdk1.pl 

 

 

 

 



§8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce  

oraz wyróżnienia. 

2. Nagrody zostaną rozesłane pocztą tradycyjną.  

§9. 

DYPLOMY 

1. Nagrodzonym oraz wyróżnionym uczestnikom konkursu, Organizator prześle 

imienne dyplomy pocztą tradycyjną. 

        §10. 

EKSPOZYCJA PRAC 

1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w Galerii „Pod Arkadami” 

mieszczącej się na terenie MDKnr1 w Poznaniu. 

Zostanie wówczas zorganizowana wystawa pokonkursowa „Witaj wiosno” na której 

będą zaprezentowane prace zarówno nagrodzone, wyróżnione jak i pozostałe 

wyróżniające się wykonaniem i kreatywnością.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac. 

       §11. 

 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w razie 

nieprzewidzianych zdarzeń, umieszczonego na stronie internetowej Organizatora 

tj.www.mdk1.pl. 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA UCZESTNIKA 

V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  

W WIEKU 4-6 LAT 

„WITAJ WIOSNO” 

 

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

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia uczestnika) ( wiek dziecka) 

Nazwa placówki:.......................................................................................................................... 

Adres placówki lub zamieszkania (niezbędny do przesłania dyplomu/nagrody dla uczestnika): 

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

Ja ………………………………………..........................……..……….................... niniejszym 

oświadczam, że: 

 ❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy 

ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań moich danych osobowych obejmujących imię i 

nazwisko oraz danych osobowych mojego 

dziecka…..……………………………...……………………….…. (imię i nazwisko dziecka) 

obejmujących dane (imię, nazwisko, wiek) w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego 

dziecka w V Wojewódzkim konkursie plastycznym dla dzieci w wieku 4-6 lat „Witaj wiosno”, 

a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań 

informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych 

osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, na profilach 

internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w 

telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę 

innym osobom.  

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy 

ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas uroczystej wystawy prac konkursowych, która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 roku 

w MDK nr 1 w Poznaniu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych 

związanych z V Wojewódzkim konkursie plastycznym dla dzieci w wieku 4-6 lat „Witaj 

wiosno” organizowanym przez Placówkę.  

❑ Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka oraz wykonanej przez nie 

pracy plastycznej na stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. 

Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom.  



❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy 

ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, moich danych osobowych w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas uroczystej wystawy prac konkursowych, która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 roku 

w MDK nr 1 w Poznaniu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych 

związanych z V Wojewódzkim konkursem plastycznym dla dzieci w wieku 4-6 lat „Witaj 

wiosno” organizowanym przez Placówkę.  

❑ Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór 

jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem dzieła nie naruszam w żaden 

sposób praw osób trzecich. 

 

…………………………………………………………………………………………………  

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem danych 

osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w 

zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”) jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, 

Z kim można się kontaktować w 

sprawie przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  

 
Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl  

W jakim celu i na jakiej podstawie 

przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji i udziału w V Wojewódzkim 

konkursie plastycznym dla dzieci w wieku 4-6 lat „Witaj wiosno”, w tym w celu opracowania 

sprawozdań i relacji z konkursu, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz 

realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich 

danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, na profilach 

internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 

lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 

przechowywane dane osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania 

wyrażonej zgody. 
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być 

niemożliwe. 

Komu mogą być przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: 
dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla 

systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, 

agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych 

i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną 

i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa przysługują w związku 

z ochroną danych osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Ponadto posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 
c) żądania usunięcia danych osobowych: 

• gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

osobowych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Czy dane osobowe są przekazywane 

poza EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe wykorzystuje się 

do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania. 

Czy podawanie danych osobowych 

jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie, 

przy czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na 
możliwość udziału w konkursie. 
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