
Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży  

        pod hasłem: „W WALCE Z NIEWIDZIALNYM” 

 

– REGULAMIN – 
 

Organizator: 

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 

36-060 Głogów Małopolski 

tel. 17 864 01 07, e-mail: mgdk@mgdk.pl  

Cele konkursu: 

- pobudzenie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży, 

- zwrócenie uwagi na trud i wysiłek Służby Zdrowia, Straży Pożarnej  

  i Policji związany z walką z epidemią koronawirusa, 

- propozycja twórczego spędzania czasu wolnego. 

 

Założenia konkursu: 

Zachęcamy do stworzenia prac malarskich na papierze w dowolnym formacie. 

Tematem przewodnim jest interpretacja plastyczna przeżyć, odczuć, trudu i poświęcenia 

ludzi pracujących w Służbie Zdrowia, Straży Pożarnej i Policji – osób ratujących życie i 

zdrowie oraz stojących na straży odpowiedzialnego zachowania w czasie epidemii 

koronawirusa. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7  do 15  lat (urodzonych 

w latach: 2005 – 2013). 

Oceny prac dokona komisja artystyczna powołana przez Organizatora, z podziałem  na dwie 

grupy wiekowe: urodzonych w latach 2010 – 2013 oraz 2005 – 2009.  

Wybrane  prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej MGDK. 

Każdą pracę należy sfotografować, umieszczając wpierw w prawym dolnym rogu opis:  

Imię autora pracy, rok urodzenia, miejscowość 

na przykład: Weronika, 2009, Rzeszów. 

Zdjęcia tak opisanych prac prosimy przesłać w formacie JPG na e-mail:  konkursy@mgdk.pl  

Wiadomość e-mail proszę zatytułować: KONKURS - „W WALCE Z NIEWIDZIALNYM”. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęć pracy na ww. adres e-mailowy wraz 

z podpisanym oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie 

się z klauzulą informacyjną. Regulamin konkursu, oświadczenie zgody oraz klauzula 

informacyjna zamieszczone są na stronie www.mgdk.pl 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez 

Uczestnika regulaminu.  

Na e-maile ze zdjęciami prac czekamy do 10 czerwca 2020 r. 

 

Nagrody: 

Dla laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnień przewiduje się przyznanie atrakcyjnych 

nagród rzeczowych, które zostaną przesłane pocztą. Laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni mailowo o zdobytych nagrodach.  

Zapraszamy do udziału w konkursie 



 



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Uczestnika wydarzeń 

organizowanych przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli  

w Głogowie Małopolskim 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/769 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  informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im. 

Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji 

Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, 

REGON: 180756209, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. 

Franciszka Kotuli możliwy jest pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń 

wynikający z regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego dla dzieci i 

młodzieży pod hasłem “W WALCE Z NIEWIDZIALNYM” na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu oraz wystawy 

pokonkursowej, a następnie będą archiwizowane zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa przez okres 25 lat. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracujących 

z Administratorem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem 

korzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Jest 

Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości korzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury im. 

Franciszka Kotuli. 



Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika  

  

………………………………….………………..… 
/imię i nazwisko Uczestnika/ 

 w zakresie: imię i nazwisko opiekuna prawnego, imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia, 

miejscowość, adres e-mail; przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom 

Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów 

Małopolski, w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego 

Konkursu Malarskiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “W WALCE Z 

NIEWIDZIALNYM” . 

 

 

 

….…………………………………………. 

Czytelny podpis opiekuna prawnego  
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