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XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 



„Witaj, gwiazdko złota” 
 

REGULAMIN 
 

Organizatorzy: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, 

Miejskie Centrum Kultury, Urząd Miasta Tychy. 

 

Cele konkursu: 

1. Kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie 

graficznej. 

2. Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych. 

 

Tematyka: 

„Boże Narodzenie” – tradycje świąteczne i noworoczne oraz obrzędy rodzinne,  religijne i lokalne. 

 

Technika: 

Malarstwo, malarstwo na szkle (oprawione), tkanina artystyczna, papieroplastyka, rysunek, grafika, 

lalkarstwo, rzeźba (bez ozdób choinkowych). 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę. 

2. Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela: do 15. 

3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, zrolowanych, bez przyklejonej metryczki. 

4. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od placówki w 

wysokości 60 zł * na niżej podane konto: 

Nr konta: 83 1240 1330 1111 0010 7145 2626 

Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. 

Tytuł wpłaty: MDK 1”Witaj, gwiazdko złota” 

5. Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami. 

 od 1 do 9 prac – opłata 6 zł za pracę; 

 powyżej 10 prac – opłata stała 60 zł. 

 

Uczestnictwo: 

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych, 

wychowanków przedszkoli, do uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych). 

 

Wiek uczestników: 

Od 5 do 21 lat. 

 

Termin i miejsce nadsyłania prac: 

1. Do 11 grudnia 2020 r. (piątek) na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków,  

ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy,  

z dopiskiem „Witaj, gwiazdko złota”. 

2. Posiedzenie jury zaplanowano na 17 grudnia 2020 r., a opublikowanie wyników na stronie 

www.mdk1.tychy.pl nastąpi do dnia 23 grudnia  2020 r. 



Opis prac: 

Prace należy opisać zgodnie ze wzorem metryczki dołączonym do regulaminu. 

 

Wystawa pokonkursowa: 

Wernisaż wystawy pokonkursowej w wersji online odbędzie się 22 stycznia 2021 r.  

 

Dane osobowe: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków 

w Tychach, Urząd Miasta Tychy oraz Miejskie Centrum Kultury są współadministratorami danych 

osobowych (zwane dalej Administrator) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 

dyrektywy 95/46/WE.  

2. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi konkursu, w tym publikację pracy plastycznej (jej 

reprodukcji), imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu 

i wystawiania prac. 

4. Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza 

UE oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod.mdk1@oswiata.tychy.pl 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Prace należy przesłać bez passe-partout, niezrolowane. 

2. Prace niezgodne z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane 

pod uwagę. 

3. Istnieje możliwość odbioru prac osobiście w placówce (szczegółowe informacje zawarte zostały w 

„metryczce pracy”). 

4. Podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 22.01.2021 r. w wersji online.  

 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



WZÓR METRYCZKI PRACY 

(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) 

 

1. Autor pracy (imię i nazwisko): ……………………………………………...……………………………… 

2. Wiek: ……………………………………………...………………………………………………………… 

3. Placówka (nazwa) ………………………………...………………………………………………………… 

 Adres: ……………………………………………...……………………………………………………….. 

 Telefon, e-mail: …………………………………...………………………………………………………... 

4. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora: ………...…………………………………………………………. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru: 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka lub mojego (w przypadku osoby pełnoletniej) na zasadach opisanych 

w regulaminie konkursu. 

6. Wyrażamy chęć odbioru prac po zakończeniu wystawy. Termin należy ustalić indywidualnie w przedziale 

czasowym od 01-22.02.2020 r. 

 

TAK     NIE 

(proszę zaznaczyć) 

 

 

 

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

(data, czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego autora pracy) 

 
 


