
 

 

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

POD HASŁEM „SKARPETKOSTWORY” 
 

I. CELE  
1. Zwiększanie zainteresowania dzieci i młodzieży rękodziełem. 
2. Doskonalenie zdolności z zakresu motoryki małej. 
3. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i nieszablonowego podejścia do otaczającej nas 

rzeczywistości. 
4. Promocja osiągnięć uczestników szkół i placówek oświatowych. 

 
II. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu  
ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań, tel. 61 8201112 
 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 (również szkół 

prywatnych, sportowych) oraz Młodzieżowych Domów Kultury (dotyczy wyłącznie placówek 
oświatowych). 

2. Każdy uczestnik może reprezentować tylko jedną placówkę. 
3. Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu tematycznej pracy i wysłaniu jej na adres 

organizatora wraz z kartą zgłoszenia. 
4. Tematem pierwszej edycji jest SKARPETKOSTWÓR. Zadanie polega na stworzeniu pluszowej 

zabawki ze skarpety. Forma i rodzaj wykorzystanych materiałów są dowolne. 
5. Ocena prac: 

Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą na przykład: artyści plastycy, 
nauczyciele MDK. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

 samodzielność wykonanej pracy, 

 kolorystyka, 

 oryginalność w realizacji tematu, 

 materiały i technologia wykonania, 

 ogólne wrażenia estetyczne, 

 trwałość formy. 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie 
klas 7-8. 

6. Zgłoszone do konkursu prace będzie można odebrać osobiście po wystawie pokonkursowej. 
Organizator nie odsyła prac Uczestnikom. Prace, które nie zostaną odebrane do końca 
września kolejnego roku szkolnego zostaną zutylizowane. 

7. Zgłoszenia: 
Zabezpieczoną pracę oraz dokumenty: kartę zgłoszenia ze zdjęciem pracy oraz informacje 
dotyczące przetwarzania wizerunku (załączniki do niniejszego regulaminu) można wysyłać 
korespondencyjnie na adres organizatora (zabezpieczenie pracy na czas transportu leży po 
stronie zgłaszającego) lub osobiście w zabezpieczonym opakowaniu (np. karton). 
Jednocześnie prosimy o wypełnienie e-formularza na stronie organizatora. 
Zgłoszenia są przyjmowane od dnia opublikowania niniejszego regulaminu na stronie 
organizatora do 13 lutego 2021 (liczy się data stempla pocztowego). 



 

 

8. O podziale, liczbie nagród rzeczowych (I, II, III miejsce) i wyróżnień decyduje Jury. Jury ma 
prawo nie przyznać wybranego miejsca/wyróżnienia, inaczej rozdzielić nagrody. 

9. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie uczestników odbędzie się w czasie wystawy 
pokonkursowej 20 marca 2021 w siedzibie Organizatora. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników i zorganizowania wystawy 
w formie zdalnej, jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała. 

11. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na ogłoszenie wyników, nie zapewnia noclegu, 
miejsc parkingowych ani wyżywienia. 

12. W czasie uroczystości ogłoszenia wyników organizator dba o bezpieczeństwo uczestników 
konkursu na terenie MDK nr 2. Organizator nie odpowiada za uczestnika po opuszczeniu 
budynku oraz nie zapewnia opieki medycznej. Bezpośredni nadzór nad niepełnoletnim 
uczestnikiem sprawowany jest przez opiekuna, z którym uczestnik przyjechał na konkurs. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika konkursu. 
 

IV. ADRES ORGANIZATORA 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  
ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań 
tel. 61 8201112 

 
V. KOORDYNATORZY  KONKURSU 

AGNIESZKA ZOFIA WARZECHA, DOBROMIRA SZYDŁOWSKA; kontakt: konkursy@mdk2.pl 
 
 

Regulamin konkursu oraz ewentualne zmiany terminów na naszej stronie: www.mdk2.pl 

mailto:konkursy@mdk2.pl
http://www.mdk2.pl/


 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO - KARTA UCZESTNICTWA (1/2) 

(Prosimy wypełniać wszystkie pola czytelnie!  
Prosimy pamiętać o obowiązku przesłania e-formularza na stronie organizatora.) 

 

Imię/imiona i nazwisko uczestnika: .............................................................................. 

Klasa:  

 klasa IV 

 klasa V 

  klasa VI 

 klasa VII 

 klasa VII 

Pełna nazwa i adres reprezentowanej placówki: 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

Opiekun artystyczny: 

 ................................................................................................................................................... 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: ............................................................................. 

Mail kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: ................................................................................. 

ZDJĘCIE PRACY (poglądowo, może być czarnobiałe): 

 

 



 

 

KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO - KARTA UCZESTNICTWA (2/2) 

(Prosimy wypełniać czytelnie, oznaczając wyraźnie wyrażenie zgody przez oznaczenie krzyżykiem danego 
akapitu) 

 
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 i e-mail oraz danych 
osobowych mojego dziecka ……………..……………………………...………….. (imię i nazwisko dziecka) 
obejmujących imię/imiona, nazwisko, szkołę, do której uczęszcza (lub placówkę reprezentowaną), w celu 
umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego, 
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 uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego 
organizowanym 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 Rękodzieła Artystycznego 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) 

 

 

POTWIERDZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Oświadczam, że znam i akceptuję  
REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

 
 

………………………………………………..............…  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                      



 

 

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 Rękodzieła Artystycznego 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. 

 

 


