
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Ja i moje zdrowie - woda źródłem życia” - Zamość 2023 

 

Organizator: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 

Cel konkursu: 

1. Kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży. 
2. Podniesienie świadomości prozdrowotnej w zakresie  znaczenia wody dla życia oraz 

wpływu wody na zdrowie człowieka. 
3. Kształtowanie wśród uczestników zdrowego stylu życia. 
4. Rozbudzanie wśród młodych artystów zainteresowań sztuką oraz bogactwem technik 

plastycznych. 

Uczestnicy: 

Wychowankowie przedszkoli, szkół podstawowych, placówek wychowania 
pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych 
ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami   
z województwa. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Wiek uczestników: 4 - 15 lat. 
2. Przedstawiona praca plastyczna ma ilustrować hasło: „Ja i moje zdrowie - woda 

źródłem życia”. 
3. Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane - płaskie  

(nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: wyklejanie 
bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.). 

4. Format prac: A4 - A3. 
5. Prac nie należy oprawiać. 
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Każdy uczestnik 
może nadesłać tylko jedną pracę. 

7. Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, kategoria, dokładny 
adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela. 

8. Prace należy przekazać lub nadesłać w terminie do 24 lutego 2023 r. na  adres: 
 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego 
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość 

 
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK, oraz na stronie 

Facebook placówki. 
10. Prace nie nagrodzone po podsumowaniu konkursu można będzie odebrać  

u organizatora do końca kwietnia 2023 roku. Po tym okresie prace przechodzą na 
własność organizatora. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność 
organizatora. 



Kategorie wiekowe: 

 Kategoria I – wychowankowie przedszkoli;  
 Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych - klasy 1-3 
 Kategoria III - uczniowie szkół podstawowych - klasy 4-8 
 Kategoria IV - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych 

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się 
edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 15 roku życia. 

 

Nagrody: 

1. Przewidziano dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii. 
2. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. 
3. O uroczystym podsumowaniu konkursu w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”   

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną 
powiadomieni telefonicznie. 

4. Przesłanie  pracy i danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.  
 

 
 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia  
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela 
Makuszyńskiego jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach  
i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 
(data, podpis) 

 
KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 
konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,  
w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez 
cały cykl związany z organizacją turnieju. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana  
w dowolnym czasie. 

…………………………………………... 
(data, podpis) 

 
 
 
 
 
 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer 
telefonu: 84 638 44 46).  
2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor 
Ochrony Danych (dane kontaktowe: Grzegorz Kwaśniak, adres e-mail: iod@mawir.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu,  
a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, 
której dane dotyczą cofnie zgodę.    
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  
podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).  
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu 
znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, 
której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 
 
 


