KONKURS PLASTYCZNY
REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY
„Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”

REGULAMIN
I. Organizatorzy: MDK 1, Gemini Park
II. Realizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków,
ul. Hlonda 1 43-100 Tychy,
tel./fax (032) 227 30 59;
e-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl
dyrektor: mgr Maciej Gruchlik
III. Miejsce, termin:
Termin
Zgłoszenia i termin oddania prac:

Miejsce

11.06.2021 r.

MDK 1

(prace oddane po terminie nie będą uwzględniane)
Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród:
do 18 czerwca 2021

Gemini Park Tychy

IV. Uczestnicy:
Konkurs jest kierowany do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem
liceów sztuk plastycznych) oraz uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego.
V. Kategorie wiekowe uczestników:
- kategoria I przedszkola (prace grupowe – szczegóły poniżej)
- kategoria II klasy I-III (prace grupowe – szczegóły poniżej)
- kategoria III klasy IV-VIII (prace indywidualne)
- kategoria IV klasy szkół ponadpodstawowych (prace indywidualne)
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 2/3 osób należących do grupy.
VI. Zasięg konkursu plastycznego:
Tychy, Mikołów, Orzesze, Łaziska, Bieruń, Kobiór, Lędziny, Gostyń, Bojszowy, Wola, Międzyrzecze,
Świerczyniec, Wyry.
VII. Warunki uczestnictwa:
1. Każda grupa (2-5 osób) może przedstawić maksymalnie 1 pracę.
2. Każdy uczestnik może należeć wyłącznie do jednej grupy.
3. W III i IV kategorii wiekowej obowiązuje jedna praca na jednego uczestnika.
VIII. Temat:
„Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami.”
Praca powinna przedstawiać najciekawsze miejsca, obiekty oraz wydarzenia, które są
charakterystyczne dla miasta Tychy. Możecie zaprezentować swój pomysł w dowolnie wybrany
sposób. Pozwólcie sobie na działania wykraczające poza zwyczajne podejście. Kreatywność
i innowacyjne pomysły są dla nas bardzo cenne i z pewnością zostaną wysoko ocenione.
IX. Technika:
Technika wykonania prac – płaska (nie należy używać materiałów sypkich np. kaszy, ryżu).

X. Format prac:
Wyłącznie B-2 (50 x 70 cm).
XI. Miejsce i sposób zgłaszania prac:
Prace bez passe-partout, niezrolowane należy dostarczyć lub przesłać do naszej placówki:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1.
XII. Nieprzekraczalny termin oddania prac: 11 czerwca 2021 r.
W terminie do 11 czerwca należy zgłosić grupę/uczestnika na formularzu zamieszczonym poniżej
drogą mailową: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl lub osobiście w siedzibie MDK 1 (ul. Hlonda 1)
oraz dostarczyć prace do MDK 1 w Tychach wraz z oryginałem zgłoszenia.
XIII. Opis prac:
Prace należy opisać zgodnie ze wzorem metryczki dołączonym do Regulaminu. Prace bez metryczki lub
z metryczką zawierającą błędy lub/i nieuzupełnione informacje nie będą brane pod uwagę podczas
oceny.
XIV. Opłata za udział:
Udział w konkursie jest bezpłatny.
XV. Jury:
Do oceny walorów artystycznych i merytorycznych prac powołane zostanie grono jurorów złożone
z nauczycieli plastyki, artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów.
XVI. Nagrody:
Organizator przyzna nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy w każdej kategorii wiekowej.
Przewidywana pula na nagrody i upominki to 15.000 zł. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie
nagród i upominków odbędzie się w sposób ustalony przez Organizatora w terminie późniejszym
i zostanie dostosowany do sytuacji epidemicznej oraz zasad sanitarnych obowiązujących w danym
terminie. Możliwe jest także podsumowanie w formie online.
XVII. Wernisaż wystawy pokonkursowej:
Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z prezentacją oryginalnego obrazu Edwarda
Dwurnika prezentującego Miasto Tychy odbędzie się we wrześniu 2021 r. w centrum handlowym
Gemini Park w Tychach.
XVIII. Postanowienia końcowe.
Wszystkie zgłoszone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora tj. MDK 1 oraz Gemini
Park Tychy. Prace niezgodne z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania
nie będą brane pod uwagę.
Przyznane nagrody oraz wyróżnienia należy odebrać osobiście podczas ogłoszenia wyników lub w
miejscu i terminie wskazanym przez Organizatorów (w przypadku przeprowadzenia podsumowania
w formie online). Nieodebrane nagrody i upominki przechodzą na własność Organizatorów.
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają przedstawiciele Organizatorów.
XIX. Dane osobowe
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Gemini Park Tychy 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. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu obsługi konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz w materiałach promocyjnych, a
także okresu wystawiania prac. 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. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw i organizacji poza UE oraz nie będą podlegały profilowaniu. Szczegółowe informacje można
uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.mdk1@oswiata.tychy.pl. Zebranie zgód od uczestników
grup i zespołów leży po stronie instytucji wysyłającej lub nauczyciela prowadzącego daną grupę/zespół.

WZÓR METRYCZKI PRACY
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych)

1. Nazwa grupy/imię i nazwisko ucznia/uczennicy:
……………………………………………………………………………...………
2. Placówka (nazwa)…………………………………………………………...
Adres:……………………………………………………………………….
Telefon, e-mail:……………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko nauczyciela/osoby zgłaszającej ………………………………….…
……………………………………………………………………………….
4. Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć, decyduje wiek 2/3 uczestników zespołu)

□ I (przedszkola)

□ II (klasy I-III SP)

□ III (klasy IV-VIII SP) □ IV (szkoły ponadpodstawowe)
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:
Wyrażam zgodę na publikację pracy, danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na
zasadach opisanych w regulaminie konkursu.

Lp.

Nazwisko

Imię

wiek

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego

1
2
3
4
5

………………………………………..........

………………………………………..........

(pieczątka instytucji delegującej)

(data, czytelny podpis nauczyciela/nauczycieli)

