
                                                                                         
KONKURS PLASTYCZNY  „LEGENDY ŁABĘD”

Szanowni Państwo

Zapraszamy  do  udziału  w  konkursie  plastycznym  o  tematyce  związanej  z  baśniami,
legendami,  podaniami  i  opowieściami,  związanymi  z  dzielnicą  Gliwic  –  Łabędami.  Konkurs
adresowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży,  przedszkoli  i  szkół  podstawowych  usytuowanych
w Gliwicach – Łabędach.

Najciekawsze  prace  będą  eksponowane  na  wystawie  pokonkursowej  w  Filii  nr  30
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Gliwicach.  Uroczyste  wręczenie nagród laureatom konkursu
odbędzie  się  19  lutego  2020  roku  i  towarzyszyło  będzie  premierze  spektaklu
„Julia  i  Łabędź”  przygotowanego  przez  Teatr  DOiDO  Młodzieżowego  Domu  Kultury
w Gliwicach. Nagrodzeni twórcy otrzymają dyplomy, upominki oraz pamiątkowe statuetki.  

Organizatorem  konkursu  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Gliwicach  a  partnerem
Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

                         Zapraszamy do udziału 

koordynator konkursu Wojciech Kotylak

załączniki: regulamin konkursu, metryczka



                                                                                         

Regulamin Konkursu Plastycznego   Legendy Łabęd

1. Organizatorem  konkursu  plastycznego  Legendy  Łabęd jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Gliwicach  
a partnerem Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

2. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości dzieci i młodzieży
na dziedzictwo kulturowe.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół dzielnicy Łabędy.

4. Treść pracy powinna odpowiadać tematyce konkursu: Legendy Łabęd. 

5. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane. Sugerowany format prac: A3. Z uwagi na
warunki ekspozycji nie przyjmujemy prac przestrzennych. Preferujemy indywidualną formę pracy.

6. Jurorzy wyłonią laureatów w trzech kategoriach:

 dzieci przedszkolne,

 dzieci klas 1 – 4 szkoły podstawowej,

 dzieci klas 5 – 8 szkoły podstawowej.

Jurorzy w ocenie będą kładli szczególny nacisk na samodzielność wykonanych prac. 

7. Prace  powinny  być  zaopatrzone  w  metryczkę (załącznik  1) umieszczoną  z  tyłu pracy.
(mile  widziana jest  estetyczna  oprawa:  ramka,  sztywny  podkład,  antyrama z  pleksi,  passe-partout  itp.) .
Prosimy nie oprawiać prac w szkło! 

8. Prace  konkursowe  wraz  z metryczką  oraz  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  należy
dostarczyć osobiście  do 13 lutego 2020 roku do Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
ul. Partyzantów 25 w godzinach pracy placówki.

9. Uroczyste otwarcie wystawy wybranych przez jurorów prac plastycznych, oraz nagrodzenie wyróżnionych
autorów odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku ok. godz. 18.20 po premierze spektaklu Julia i Łabędź 
w Centrum Sportowo-Kulturalnym w Gliwicach – Łabędach.

10. Opiekunowie autorów nagrodzonych prac zostaną o tym wcześniej powiadomieni telefonicznie.

11. Prace oceniane zostaną przez jurorów w składzie:

 Ala Kotylak – pedagog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Gliwicach,

 Małgorzata Różalska – pedagog MDK w Gliwicach,

 Sebastian Michałuszek – pedagog, plastyk, dyrektor MDK w Gliwicach.

12. Poprzez nadesłanie prac do konkursu opiekun autora wyraża zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu,
 bezpłatne  opublikowanie  na  stronie  internetowej  organizatorów  danych  uczestnika  oraz  zdjęcia

wyróżnionej pracy,
 bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych w prasie i wydawnictwach.

13. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w  Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach. 

14. Prace dostarczone na konkurs można będzie odebrać po prezentacji na wystawie pokonkursowej w siedzibie
Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Prace stanowią własność autorów i po wystawie
wrócą do właścicieli. Prace nie odebrane do końca maja 2020 r. staną się własnością organizatora. 

15. W sprawach organizacyjnych konkursu prosimy dzwonić: Wojciech Kotylak, tel. 662263455.



                                                                                         
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator
1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:  Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach  w imieniu

którego działa Dyrektor.

Współadministratorzy
2.  Współadministratorami danych osobowych są  Miejskie Jednostki  Organizacyjne  Gminy Gliwice wymienione  

w  Zarządzeniu  organizacyjnym  nr  5/19  Prezydenta  Miasta  Gliwice  z  dnia  4  stycznia  2019  r.  w  sprawie:
zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie
wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, e-mail: sekretariat@mdk.gliwice.eu.

Cel i podstawa przetwarzania
4.  Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  wypełnianie  zadań  wynikających  z  obowiązku  kształcenia

i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Odbiorcy danych
7. Odbiorcą danych jest partner konkursu – Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

Okres przechowywania danych osobowych
8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym

wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d.  cofnięcie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11.  Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkiem  umownym.  Niewyrażenie  zgody  będzie  skutkowało  brakiem

możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.



                                                                                         
Załącznik nr 1 - METRCZYKA

Należy wypełnić i dostarczyć dwa egzemplarze w tym jeden trwale umieszczony z tyłu pracy

Konkurs plastyczny: LEGENDY ŁABĘD  Gliwice luty 2020

Imię i nazwisko autora pracy

Tytuł pracy

Wiek autora / klasa

Imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela

Nazwa Szkoły, telefon

Telefon kontaktowy opiekuna ws. konkursu

Zapoznałem  się  z  informacją  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  stanowiącą  integralną  część  Regulaminu
Konkursu  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  wypowiedzi,  imienia  i nazwiska  zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu
plastycznego „Legendy Łabęd”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie mojego wizerunku na potrzeby organizacji i rozreklamowania konkursu
plastycznego „Legendy Łabęd”.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie kopii mojej pracy konkursowej przez organizatorów konkursu plastycznego
„Legendy Łabęd”.

Miejsce, data:

Podpis opiekuna prawnego
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