
Regulamin                                                                                           

XXX Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego

„Ocalić od zapomnienia”

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury

w Czerwionce-Leszczynach

                                                                                                                                                

Cele konkursu:

1. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2. Uwrażliwienie na piękno i problemy środowiska.

3. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia. 

                                                                                                                                            

Założenia organizacyjne:

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

2. Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia 7 kwietnia 2023 roku

na adres:                                       

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach                                      

ul. 3 Maja 36D                                                                                                                      

44-230 Czerwionka-Leszczyny

3. Prace dostarczone po 7 kwietnia 2023 roku nie wezmą udziału w konkursie.

                                                  

4. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być 

wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji na stronach 

internetowych MOK, w materiałach prasowych i promocyjnych wydawanych przez MOK 

oraz w wydawnictwach wybranych przez MOK. Nadsyłając pracę na konkurs 

nauczyciel/instruktor lub opiekun prawny/rodzic autora zgadza się na jej późniejsze 

upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku   

autora pracy oraz nazwy placówki.

5. Każda praca powinna być czytelnie opisana (drukowanymi literami) na odwrocie          

według obowiązującego wzoru – załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Prace nadesłane bez załącznika wskazanego w punkcie 5, a także prace zbiorowe

i niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

Tematyka konkursu: „Kolorowy świat owadów”.

Z okazji Jubileuszu 30 – lecia, pragniemy wrócić do bajecznie kolorowego i wyjątkowego 

świata owadów. Doceńmy ich ogromny wysiłek i poświecenie w służbie dla człowieka        

i całego naszego świata. Pomóżmy przetrwać najbardziej zagrożonym gatunkom pod 

wspólnym hasłem: „One pomagają nam, my pomagajmy im”.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, 

uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i uczestników pozalekcyjnych 

zajęć plastycznych (POPP, placówki kultury) oraz uczestników indywidualnych.

2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie.

3. Każda placówka może wyselekcjonować do konkursu maksimum 10 prac.

4. W przypadku POPP i placówek kultury przyjmujemy maksymalnie 10 prac 

podopiecznych jednego instruktora, a w przypadku szkół i przedszkoli – 10 prac 

z placówki.                                                                                                                                

5. Wymagany format prac: A3 bez oprawy! (297mm x 420mm).

6. Prace niezgodne z formatem oraz źle opisane, nie wezmą udziału w konkursie. 

7. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa własność 

tejże pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs.



8. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję

niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych 

praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1)  nieograniczone  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  pracy  lub  jej  części

w  dowolny  sposób,  na  wszelkich  nośnikach  dostępnych  w  chwili  zawarcia

umowy, w szczególności na papierze, a także wszelkich nośnikach cyfrowych

umożliwiających  eksploatację  pracy  przy  użyciu  druku,  komputera,  sieci

Internetowej  i  innych  sieci  umożliwiających  transmisję  danych  oraz  poprzez

różnego rodzaju techniki multimedialne;

2)  nieograniczone  rozpowszechnianie  pracy  lub  jej  części  każdą  techniką,

w każdy dostępny sposób, nieograniczone wystawianie pracy lub jego części,

emisji  pracy lub jej części w filmach nadawanych za pomocą wizji  lub fonii

bezprzewodowej oraz przewodowej;

3)  inne  niż  w/w  okazywanie,  wystawianie,  wyświetlanie,  odtwarzanie,

wydawanie drukiem, a także inne publiczne udostępnianie pracy lub jej części

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez

siebie wybranym;

4) wykorzystanie całej lub jej fragmentu do tworzenia innych utworów, w tym

do dokonywania przeróbek, skrótów, łączenia z innymi informacjami, utworami

lub danymi;

5)  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  pracę

utrwalono  –  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenie  lub  najem  oryginału  albo

egzemplarzy.

Technika wykonania prac:

malarstwo, grafika, rysunek oraz wzajemne połączenia wymienionych technik     płaskich.    

Ocena:

Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

– przedszkola (kategoria I)

– szkoły podstawowe: klasy I-VI (kategoria II)

– szkoły podstawowe: klasy VII-VIII (kategoria III)                                                                

– szkoły ponadpodstawowe (kategoria IV)                                                                           – 

kategoria specjalna (placówki specjalne)                                                                           – 

prace indywidualne

Ogłoszenie wyników konkursu:

1. Wyniki XXX Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego oraz

data Finału konkursu połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej i wręczeniem nagród

zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury

w Czerwionce-Leszczynach – www.mokcl.pl – po 17 kwietnia 2023 roku.

Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

3. Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– Sylwia Wolnik (dział organizacyjny) – tel. 32 4318-955 wew. 16,     

– Janusz Lukaszczyk (komisarz wystawy) – tel. 32 4318-955 wew. 15.

                     



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH  
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW: 
Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?  Administratorem danych osobowych jest
Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  (dalej  MOK),  ul.  Wolności  2,
44-230  Czerwionka  -Leszczyny  /  Dlaczego  MOK  przetwarza  Pani/Pana  dane
osobowe?  Przede  wszystkim  dlatego,  aby  Pani/Pana  dziecko  mogło  wziąć  udział
w  organizowanym  przez  MOK  XXX  Wojewódzkim  Plastycznym  Konkursie
Ekologicznym  „Ocalić  od  zapomnienia”,  a  MOK  mógł  ten  konkurs  przeprowadzić
(zapowiedź,  rozdanie  nagród  oraz  relacje  z  konkursu,  które  zostaną  zamieszczone
na  stronach  internetowych  MOK,  Instagramie,  Facebooku  konkursowym
i  w  miesięczniku  „Kurier”,  zorganizować  wystawę  pokonkursową),  a  także
zarchiwizować dokumenty  –   są to tzw. prawne interesy MOK i przetwarzanie danych
jest  wtedy zgodne z  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO. /   Podanie przez  Panią/Pana danych
osobowych  jest  dobrowolne,  ale  ich  brak  uniemożliwi  udział  Pani/Panu  dziecka
w  konkursie. /  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu,
tj.  zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez
Panią/Pana  określonych  cech. /  Niezależnie  od  przesłanki  przetwarzania  danych
osobowych, MOK zobowiązany jest do ochrony Pani/Pana prywatności  i  zapewnienia
bezpieczeństwa  przetwarzanych  danych  osobowych.  /  Jakie  ma  Pani/Pan  prawa
w związku z przetwarzaniem przez MOK danych osobowych? Zgodnie z przepisami
i  zasadami  etyki  obowiązującymi  w  MOK  może  Pani/Pan:  1)  wiedzieć,  jakie  dane
przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, 2) poprawiać dane,
gdyby znalazła Pani/znalazł Pan w nich błędy, 3) przenieść dane tam, gdzie będzie Pani
chciała/Pan  chciał,  o  ile  będzie  to  prawnie  dopuszczalne  i  technicznie  możliwe,
4)  ograniczyć przetwarzanie  danych lub nawet  żądać  ich usunięcia,  w uzasadnionych
przepisami prawa przypadkach. /  Jeśli  uważa Pani/Pan,  że przetwarzanie przez  MOK
danych osobowych narusza Pani/Pana prawa – proszę nam o tym powiedzieć. Staramy się
reagować  na  Pani/Pana  uwagi  i  sugestie,  wyjaśniać  Pani/Pana  wątpliwości.  Ponadto
przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. /  Komu mogą zostać udostępnione
Pani/Pana dane osobowe? Imię, nazwisko i wiek autora pracy – Pani/Pana dziecka oraz
nazwa  placówki mogą  być  udostępniane  w  trakcie  organizowanych  wystaw,
w materiałach prasowych i promocyjnych wydawanych przez MOK oraz w wybranych
przez  MOK  wydawnictwach.  /  Jak  długo  będą  przechowywane  Pani/Pana  dane
osobowe?  Dane  osobowe  będą  przechowywane  jedynie  w  okresie  niezbędnym
do spełnienia celu,  dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.   Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  dane  zostały  zebrane,  dane  mogą  być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. / W jaki sposób może Pani/Pan uzyskać informacje na temat
danych  osobowych? Kontaktując  się  z  administratorem  danych  osobowych
lub  bezpośrednio  z  inspektorem  ochrony  danych  listownie,  pod  adresem:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@mokcl.pl. 


