MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
81- 838 Sopot, Al. Niepodległości 763
Tel. 58 551 41 31; tel./fax 58 551 43 78
NIP 585-12 - 45 -709 www.mdk.sopot.pl

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI Z SOPOCKICH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
„SOPOT W MASECZKACH - ZAPROJEKTUJ SWÓJ WZÓR MASECZKI”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Sopot w maseczkach zaprojektuj swój wzór”.
Cel konkursu:
- Konkurs ma na celu promować postawy odpowiedzialności obywatelskiej w
trakcie pandemii, skłonić do refleksji odnośnie bliskości i izolacji, dbać o
zdrowie siebie i bliskich
- Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym
uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
- Propagowanie wśród dzieci i ich rodzin postaw prozdrowotnych.
- Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną.
Regulamin Konkursu i założenia organizacyjne
1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, Al. Niepodległości 763.
2. Konkurs „Sopot w
maseczkach - zaprojektuj swój wzór” jest
przeznaczony dla dzieci w wieku 3-19 lat. Uczestnikiem konkursu może
zostać dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi zgodę na
udział dziecka w konkursie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Praca musi
zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4. Technika wykonania prac dowolna. Prace można wykonać na
załączonym szablonie według własnego pomysłu.
5. Podpisane prace (nazwisko, imię, kategoria wiekowa, placówka)
należy przesłać na adres mdk.imprezy@gmail.com z dopiskiem Konkurs
–„Sopot w maseczkach - zaprojektuj swój wzór maseczki”.

6. Zgłoszona praca powinna być zgodna z tematem konkursu.
7. Na zgłoszenia czekamy od 14.09.2020 do 16.10.2020
8. Nagrody w konkursach zostaną przyznane w następujących kategoriach
I kategoria - przedszkola
II kategoria - kl. I – III
III kategoria kl. IV – VI
IV kategoria - kl. VII –VIII
V kategoria – szkoły ponadpodstawowe
VI kategoria - OPEN
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
10. Prace przesłane w ramach konkursu muszą być pracami własnymi,
niepublikowanymi wcześniej w innych konkursach.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora i jego
rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przekazanie organizatorom
praw autorskich do celów publikacji i promocji oraz przetwarzanie danych
osobowych, 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 (Dz. Urz. UE L
119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego konkursu.
12. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na
wirtualnej wystawie na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w
Sopocie www.mdk.sopot.pl w październiku.
13. Zgłoszenie udziału pracy dziecko w konkursie przez rodzica lub
opiekuna prawnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu i wyrażeniem zgody na wzięcie udziału przez dziecko w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie imienia i nazwiska
dziecka oraz pełnej nazwy placówki zgłaszającej na stronie internetowej
Organizatora w celach związanych z konkursem.
14. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub
opiekuna prawnego (załącznik 1).
15. Rodzic lub opiekun prawny przekazuję Organizatorowi prawo do
bezpłatnego wykorzystania pracy konkursowej dziecka (m.in.: upublicznienie
pracy, powielanie dowolną techniką, wystawa prac online).

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Urząd Miasta Sopotu, jako
administratora danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
18. Ogłoszenie wyników konkursu
- Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się pod koniec października 2020
roku.
- Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora konkursu www.mdk.sopot.pl
- Osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.
- Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Pieczątka przedszkola, szkoły, placówki

Oświadczenie

Ja, …………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
e-mail:………………………………………
telefon kontaktowy………………………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego
pn. „Sopot w maseczkach - zaprojektuj swój wzór”. Wyrażam zgodę na udział
w Konkursie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa placówki)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych
osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z
organizacji Konkursu 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).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
organizatora w Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w
szczególności informujących o jego wynikach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie
publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach
społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, jako administratora danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO.

…………………………….

Czytelny podpis

