
 

 

 
 

 
 

         

REGULAMIN  
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Powidoki 2021 
„Światło” 

 
 

 
1. Konkurs organizowany jest przez:  
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu  
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat 
3. Zadaniem konkursowym jest praca ukazująca temat światła za pomocą narzędzi 

plastycznych lub z wykorzystaniem grafiki komputerowej. 
 
4. Celem konkursu jest: 

 
a) spojrzenie na sztukę współczesnych artystów i artystek, 

b) rozbudzenie kreatywności wyobraźni, 
c) rozwijanie pasji, aktywności intelektualnej, umiejętności plastycznych. 

 

5. Przedmiotem oceny konkursowej będzie: 
 

a) praca na papierze wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie zbliżonym do 
A-3, płaska lub przestrzenna, 
 

b) Praca wykonana komputerowo (format A3) ukazująca potencjalną sytuację na ulicy, 
praca w nurcie site specific. Zdjęcie konkretnego miejsca z naniesioną grafiką / 

rysunkiem ukazującym jak możliwa byłaby realizacja pomysłu w przestrzeni publicznej. 
 
6. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. (Praca w formie dyptyku, tryptyku jest 

rozumiana jako jedna.) Każda praca może mieć wyłącznie jednego autora. 
 

7. Prace rozpatrywane są w dwóch kategoriach: 
1) Szkoły artystyczne 
2) Pozostałe typy szkół 

 
Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach. O podziale nagród 
każdorazowo decydują organizatorzy.  Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
Nagrodzone i  wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, a przede wszystkim zważywszy na obecną sytuację 
w galerii na stronie internetowej MDK2 
 

8. Termin dostarczania prac: do 22 lutego 2021. 
 



Udział w konkursie zgłasza się poprzez rejestrację na stronie: mdk2.pl 
 
Każdą pracę prosimy na odwrocie opisać:  
- imię i nazwisko 
- wiek uczestnika 
- tytuł pracy. 
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą nazwę i adres szkoły 
tel. kontaktowy opiekuna (opcjonalnie) oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w ramach konkursu. 

 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających 

warunków konkursu. Własność dostarczonych prac przechodzi na Organizatora 
konkursu. 

 
Jury powołane przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 ogłosi swój 
werdykt w terminie do 3 marca 2021 roku.  Ogłoszenie wyników oraz zaproszenie na 
WERNISAŻ /off-line lub on-line/oraz  WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ zamieszczone 
będzie na stronie: www.mdk2.pl  

 
8. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem 

uczestników na Wystawę Pokonkursową. 
 
9. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę wybór i sposób interpretacji tematu, 

interesujący dobór środków artystycznego wyrazu oraz koncepcję realizacji 
plastycznej/graficznej/. Werdykt jury jest jednoznaczny i niepodważalny. 

 
10. Złożenie pracy do konkursu oznacza zgodę uczestnika (oraz opiekuna prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich) na: 
 
– bezpłatne wykorzystanie jego pracy plastycznej do stworzenia ekspozycji 
pokonkursowej oraz na umieszczenie jej w przestrzeni publicznej, w tym w 
Internecie, w ramach promocji konkursu i realizacji zadań statutowych placówki oraz 
– akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
 
Prace zabezpieczone na czas przesyłki nadsyłać należy na adres: 

 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 

ul. Za Cytadelą 121 

61-663 Poznań 

z dopiskiem: Powidoki 2021 

 

11. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: 
 a.jankiewicz@mdk2.pl 
 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 

http://www.mdk2.pl/
mailto:a.jankiewicz@mdk2.pl


 KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika konkursu Powidoki 2021 
 „Światło” 

 
 

 
1. IMIĘ  i  NAZWISKO UCZESTNIKA 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. WIEK i KLASA 
 
…............................................................................................................................ ......................... 
 
3. ADRES   ZAMIESZKANIA  UCZESTNIKA 
 
…....................................................................................................................................................... 
 
4. IMIĘ  I  NAZWISKO  OPIEKUNA/NAUCZYCIELA przygotowującego do konkursu 
(opcjonalnie): 
 
…............................................................................................................................ .............................. 
 
5. REPREZENTOWANA  PLACÓWKA /ADRES, TELEFON, E-MAIL/ 
 
…............................................................................................................................ ............................ 
 
..……………………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 

  

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego Powidoki 2021  w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu i akceptuję 

jego zasady oraz wypełniłem/łam zgody dotyczące ochrony danych osobowych (poniżej). 

2. Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest mojego autorstwa.  

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie pracy  w celach 

promocyjnych. 

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …….…………………………... (imię nazwisko) 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 2021 i biorę pełną odpowiedzialność za 

jego/jej zdrowie i bezpieczeństwo podczas trwania konkursu. 

 

Miejscowość, data    

………………………………. 

Czytelny podpis uczestnika konkursu  

………………………………………………. 

  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 ………………………………………………. 

Czytelny podpis nauczyciela 
 
………………………………………………….. 

  

 



 

 

Załącznik 2a 

DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA SPOZA 

JEDNOSTKI I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

KONKURSU 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 moich danych osobowych obejmujących numer telefonu 

oraz danych osobowych mojego dziecka ……………..……………………………...………… 

(imię i nazwisko dziecka) obejmujących imię, nazwisko, wiek, szkołę, do której uczęszcza, adres 

mailowy, numer telefonu w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 2021, a także w celu opracowania 

sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych 

mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. 

Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663, danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Powidoki 2021 organizowanego 

przez Placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z 

konkursem, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Placówki, 

na profilach internetowych Placówki(np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, 

w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez 

Placówkę innym osobom. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663, moich danych osobowych w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas uczestnictwa mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 

2021 organizowanym przez Placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań 

promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie 

internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach 

prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

przekazywanych przez Placówkę innym osobom. 

 

..……………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 



Załącznik 2b 

DLA UCZESTNIKÓW PEŁNOLETNICH 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOLETNIEGO 

UCZNIA SPOZA JEDNOSTKI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, 

wiek, szkołę, do której uczęszczam, adres mailowy i numer telefonu w celu umożliwienia 

organizacji i mojego udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 2021, a 

także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych 

i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych na 

stronie internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. Facebook), w 

materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych przekazywanych przez Placówkę innym osobom. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663, moich danych osobowych w postaci wizerunku, 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 

podczas mojego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 2021 

organizowanym przez Placówkę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań 

promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie 

internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. Facebook), w materiałach 

prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

przekazywanych przez Placówkę innym osobom. 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 



   

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest 

administratorem danych 

osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych 

osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku (zwanych 

łącznie „danymi osobowymi”) jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663. 

Z kim można się 

kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem 

danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych.  

 

Kontakt: IOD2_oswiata.um.poznan.pl. 

W jakim celu i na jakiej 

podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia organizacji 

i udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Powidoki 

2021, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu 

oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z 

konkursem, w tym umieszczania danych osobowych na stronie 

internetowej Placówki, na profilach internetowych Placówki (np. 

Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) 

oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych 

przez Placówkę innym osobom. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona 

przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 

przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej 

niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania 

wyrażonej zgody. 

 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych 

publicznie źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 

przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 

współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów 

informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie 

techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym 

usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom 

marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych 

i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną 

i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy 

odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa przysługują 

w związku z ochroną 

danych osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są 



nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych osobowych: 

 gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane, 

 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,  

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych 

do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  

których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

 

 

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Czy dane osobowe są 

przekazywane poza 

EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 

wykorzystuje się 

do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie zgody 

na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu 

na możliwość udziału w konkursie. 

 


