Ogólnopolski Festiwal Plastyczny „Młodych Bajanie” 2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Tytuł pracy
...................................................................................................................................................
2. Nazwa placówki delegującej
……………………………………………………………………………………………..........................................................
3. Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kategoria wiekowa (rocznik)
........................................................................................................................................................
5. Technika
...................................................................................................................................................
6. Dokładny adres z kodem pocztowym*
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Telefon* …………………………………………………………. Mail*......................………………………......
………………………………………………………………………………………………………………data,
podpis rodzica uczestnika konkursu niepełnoletniego, lub podpis uczestnika pełnoletniego

*(autora, rodzica/opiekuna lub placówki rekomendującej pracę)

Kwestionariusz dla uczestników
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Bajanie 2021

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na:

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych mojego
dziecka, w tym wizerunku w celu udostępnienia go na stronie internetowej MDK
w Zgierzu.

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych mojego
dziecka, w tym wizerunku w celu udostępnienia go w kanałach społecznościach (Facebook i
Instagram) prowadzonych przez MDK w Zgierzu.

przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu danych osobowych mojego
dziecka, w tym wizerunku w go w celach marketingowych.

Oświadczenia:

Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w
deklaracji są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie
nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy uczestników).

Podpis rodzica/opiekuna prawnego...............................................
Zgierz dn. ..........................................................

KLAUZULA INFROMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ZGIERZU

8.

Administratorem danych osobowych dziecka i opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084, REGON: 004335690,

9.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu powołano Inspektora Danych Osobowych w osobie Roberta
Podgórskeigo, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
iod@mdkzgierz.pl

10. Dane osobowe dziecka i

jego opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:

1.

Art. 6 ust. 1) lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. 2018 poz. 996) oraz z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457);

2.

Art. 6 ust. 1) lit a) RODO, tj. w przypadku wyrażenia zgody w celu wykorzystania wizerunku dziecka
na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz portalach społecznościowych;

3.

Art. 6 ust. 1 lit d) RODO , tj. w celu ochrony żywotnych interesów dziecka – w odniesieniu do danych
dotyczących informacji na temat stanu zdrowia dziecka;

11. Odbiorcami

danych osobowych mogą być podmioty wskazane w ustawach i aktach wykonawczych
dotyczących Młodzieżowego Domu Kultury, m.in:

1.

Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej

2.

Kuratorium Oświaty właściwe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu,

3.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

4.

Organ prowadzący – tj. Powiat Zgierski,

5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,

12. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wskazany w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.,
o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217), a w przypadku danych osobowych
przekazanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania, co nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Masz prawo do żądania dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

14.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb uczestnictwa dziecka w
zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MŁODYCH BAJANIE” 2021
Temat konkursu „Świat oczami młodego artysty II” to nieograniczone pole do popisu dla
młodych talentów i możliwość twórczego wyrażenia siebie . Czekamy na prace, które pokażą
to, co lubicie najbardziej, co najpiękniej Wam wychodzi najlepiej opanowaną techniką.
Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego
Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz
Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.
1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon
ul. Długa 42, 95 – 100 Zgierz, tel.: 42 719 08 52, kom. 537 460 066
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl, mdkzgierz@mdkzgierz.pl,
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl
15. Ogólne cele konkursu

1. promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
2. rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży;
3. wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów
prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z
najlepszych nadesłanych prac;
4. alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego w czasie pandemii
koronawirusa;
5. pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.
V.

Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 grudnia
2021 r. Po obradach jury ogłoszenie wyników nastąpi do końca stycznia 2022 r. Wyniki
konkursu zostaną opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie
Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl
Termin wyłonienia autora pracy nagrody publiczności nastąpi z końcem stycznia 2022r.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny, gdzie będzie można na
nie głosować do końca stycznia 2022r. Prace będą umieszczane zgodnie z terminem ich
otrzymania, w miarę możliwości na bieżąco.
I.

Kategorie wiekowe i techniki

Przebieg konkursu odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
1) do 9 lat
2) 10 - 15 lat
3) 16 - 24 lat

Czekamy na prace w dwóch technikach, które będą ocenianie oddzielnie:
II.

prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;

III.

prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.



Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace w każdej z
kategorii, tj. maksymalnie cztery prace w dwóch kategoriach. Nie obowiązuje opłata
wpisowa. Każda praca powinna być zaopatrzona kartę zgłoszeniową trwale zamocowaną na
odwrocie (załącznik nr 1 do regulaminu). UWAGA! – Prace niewłaściwie opisane nie będą
oceniane przez komisję. Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do regulaminu
ze zgodami podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego w przypadku
uczestnika niepełnoletniego.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
ul. Długa 42, 95-100 Zgierz,
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.
VI. Jury
Skład jury powołują organizatorzy. Komisja składać się będzie z profesjonalistów – artystów
plastyków.
VII. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Przyznana zostanie także nagroda
publiczności za dzieło, które uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook
Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji i cały uzyskany
dochód przekazać na wybrany przez Organizatorów cel charytatywny.

VIII. Uwagi końcowe
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności
wypłacania honorariów autorom. Werdykt jury jest ostateczny – nie przysługuje od niego
odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w
regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.

