
REGULAMIN 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„JESTEŚMY DUMNI Z POLSKI” 

pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

 

ORGANIZATORZY: 

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

 Urząd Miasta Tychy. 

 

CELE KONKURSU: 

1. Utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski, 

w związku z ważnymi rocznicami przypadającymi w obecnym roku. 

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

 

TEMATYKA: 

1. Upamiętnianie Powstań Śląskich, 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego.  

2. Prace inspirowane patriotyczną twórczością artystów rodu Kossaków: Juliusza, Wojciecha, 

Jerzego i Karola, Zofii, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec. 

3. Osiągnięcia wielkich Polaków i Polek w dziedzinie kultury, nauki i sportu. 

4. Ważne wydarzenia i miejsca historyczne. 

5. Bohaterowie i klimat baśni polskich (dla dzieci w wieku 4-9 lat). 

6. Patriotyzm polskich rodzin na przestrzeni dziejów, obchody świąt państwowych. 

 

TECHNIKA: 

Wszystkie techniki malarskie i rysunkowe, grafika, rzeźba, rękodzieło artystyczne. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę. 

2. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

3. Udział w konkursie jest BEZPŁATNY!!! 

4. Konkurs skierowany jest do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, 

placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

5. Wiek uczestników: do 21 lat. 

FORMAT PRAC: 

Prace powinny mieć wymiary od formatu A3 do 50x70 cm. 

 



OPIS PRAC: 

Prace powinny być opisane na odwrocie, pismem drukowanym, zgodnie z zamieszczonym wzorem – patrz: 

dołączony wzór metryczki pracy. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

1. Do 29 października 2021 r. (piątek) na adres: 
 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków,  

ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy,  

z dopiskiem „Jesteśmy dumni z Polski”. 
 

2. Posiedzenie jury zaplanowano na 4 listopada 2021 r., a opublikowanie wyników na stronie 

www.mdk1.tychy.pl powinno nastąpić do dnia 10 listopada 2021 r. 

 

WYSTAWA POKONKURSOWA: 

Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się  

25 listopada 2021 r. w Teatrze Małym w Tychach (w zależności od panującej sytuacji  

w kraju/województwie Organizatorzy poinformują o ewentualnej zmianie formy podsumowania poprzez 

stronę www.mdk1.tychy.pl). 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta 

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.  

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”). 

mailto:iod.mdk1@oswiata.tychy.pl


4. Przyznane nagrody oraz wyróżnienia należy odebrać osobiście podczas podsumowania konkursu 

dnia 25.11.2021 r. Można je również odebrać osobiście w innym terminie – po wcześniejszym 

umówieniu, nie później niż do dnia 17.12.2021 r. Nie ma możliwości wysyłki nagród (w przypadku 

braku możliwości przeprowadzenia podsumowania konkursu w normalnej formule Organizatorzy 

skontaktują się z placówkami celem ustalenia sposobu przekazania nagród/dyplomów).  Nieodebrane 

nagrody przechodzą na własność organizatora. 

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów podróży. 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WZÓR METRYCZKI PRACY 

(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) 

1. Tytuł pracy:…………………………………………………………………………………. 

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

3. Wiek: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Placówka (nazwa): …………………………………………………………………………. 

 Adres: ……………………………………………………………………………………… 

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

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

6. 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. 

 

7. Wyrażamy chęć odbioru prac po zakończeniu wystawy. 

Termin należy ustalić indywidualnie w przedziale czasowym: 13.12.2021 r.–17.12.2021 r. 

 

   TAK     NIE 
                                                     (proszę zaznaczyć) 

 

 

 

               ……………………………………………………. 
(data, czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego autora pracy) 

 

 

 


