
III Konkurs plastyczny 

„Mikołaju proszę Cię o…” 
 

 

 

Organizator: 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302, 43-310 Bielsko-Biała 

tel. 33 816 34 57 lub 571 229 437 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent, 

który dziecko pragnie otrzymać od Św. Mikołaja. 

Ponadto, jest to okazja do kształtowania wyobraźni młodych twórców, rozwijania kreatywności, 

uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Pragniemy promować młodych 

artystów, którzy są proaktywni, kreatywni oraz uzdolnieni plastycznie. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3-9 lat. 

 

2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 

- kategoria I – dzieci w wieku 3-4 lata (roczniki 2019-2018), 

- kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2017-2016), 

- kategoria III – dzieci w wieku 7-9 lat (roczniki 2015-2013). 

 

3. Uczestnicy konkursu mogą reprezentować przedszkole, szkołę, dom kultury, ośrodek zajęć 

pozalekcyjnych oraz inne placówki. Przyjmujemy także zgłoszenia indywidualne. 

 

4. W konkursie nie oceniamy prac zbiorowych. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału 

w konkursie tylko jedną pracę. 

  

5. Format oraz technika prac – dowolne.  

 

6. Prace oceniane będą pod kątem: 

- pomysłowości ujęcia tematu 

- doboru techniki wykonania 

- staranności i estetyki 

- wkładu pracy własnej dziecka 

 

8. Praca musi posiadać tytuł – dokończenie sformułowania „Mikołaju, proszę Cię o…” 

 

9. Pracę należy dostarczyć do Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

(Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 302) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

http://mdk.bielsko.pl/tinymce/source/uploads/Mikra/Regulamin%20nienudzimisie.pdf#page=3
http://mdk.bielsko.pl/tinymce/source/uploads/Mikra/Regulamin%20nienudzimisie.pdf#page=3


Praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, datę 

urodzenia autora pracy, tytuł pracy (dokończenie sformułowania „Mikołaju, proszę Cię o…”). 

Bez w/w danych prace nie będą oceniane! 

 

10. Ostateczny termin dostarczenia prac: 28 listopada 2022 r. 

Termin ten dotyczy także prac wysyłanych poczta tradycyjną. 

 

11. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej 

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących wystawie 

pokonkursowej, lokalnych mediach oraz na profilu facebookowym oraz instagramie organizatora. 

 

14. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

15. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą nagrodzonych prac 

odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Mikuszowicach 

Krakowskich (Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 302).  

Wystawa będzie prezentowana w sali widowiskowej Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

w terminie 7.12.2022 – 14.01.2022 r. 

 

16. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora 7.12.2022 r. 

 

17. Odbiór prac: 

• niezakwalifikowanych do wystawy – do 21.12.2022 r. 

• zakwalifikowanych do wystawy – 09.01.2022 – 3.02.2022 r. 

 

Dostarczanie oraz odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu domu kultury. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

 

18. Ochrona danych osobowych  

 

[1]. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

[2]. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres i dane kontaktowe 

instytucji/instruktora zgłaszającego dziecka lub danych kontaktowych 

rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie z art. 6 

ust 1 lit. a) 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 (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach 

promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i/lub na liście wyników i zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej organizatora konkursu oraz stronach mediów społecznościowych 

tj. Facebook na którym Organizator posiada profil. Zgoda może zostać cofnięta w każdym 

czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu. Szczegółowe 



informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych zawarto w klauzurze 

informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu. 

[3].  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora bez wynagrodzenia, oraz rozpowszechnienia na różnych polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn zm.) oraz do publikacji nagrodzonych 

prac podczas ich wystawy w Miejskim Domu Kultury i na stronie internetowej 

organizatora/profilu Facebook.   

[4]. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

[5]. Uczestnik oświadcza także, że prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika 

powyższych postanowień będzie traktowane, jako istotne naruszenie Regulaminu, 

skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie 

[6].  Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie 

treści niniejszego regulaminu.  

[7]. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

18. Klauzula informacyjna   

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. RODO informuję się, że: 

[1].  Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji konkursu jest 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 

reprezentowany przez Dyrektora. 

[2].  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem  

e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

[3].  Dane osobowe przekazane przez pełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych dzieci 

będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit a RODO. Dane osobowe instruktora, w tym dane kontaktowe są przetwarzane w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest 

możliwość zapewnienia kontaktu z osobą zgłaszającą. 

[4].  W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia. 

[5].  Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym  

w organizację konkursu oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz innym 

podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

[6].  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu. 

[7]. Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją konkursu 

(rodzice, prawni opiekunowie) posiadają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy także, że 

przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

[8]. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

mailto:iod@mdk.bielsko.pl


[9].  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

[10]. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub 

niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor 

Ochrony Danych. 

[11].  W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktor) 

zobowiązuje się ona poinformować osoby, których dane przekazano o fakcie ich 

przekazania Organizatorowi, w związku z konkursem oraz o sposobie przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej. 

[12]. Organizator informuje także, że podczas finału konkursu może być prowadzona 

rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych  

i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie 

audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury 

zapewnia jednak, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego  

w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 

przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia 

i filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na 

stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach 

promocyjnych i prasowych. 

 

Załącznik: Karta zgłoszenia do uczestnictwa w III konkursie plastycznym „Mikołaju proszę Cię o…”  

 


