
Miejski Dom Kultury w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Sztuka Kolażu”
organizowanym w ramach Światowego Dnia Sztuki. 

NAGRODA: bon na zakupy w sklepie plastycznym o wartości 300 zł (w sklepie Art Shock) 

REGULAMIN KONKURSUWARUNKI UCZESTNICTWA

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest kierowany do osób, które:
- mają 16 lub więcej lat 
- mieszkają na terenie Gminy Wołomin 
- interesują się formą sztuki jaką jest kolaż
2. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolażu będące własnością autora.
3.  Temat  pracy:  praca nawiązująca do twórczości  Leonarda da Vinci  lub Pabla  Picasso (forma
nawiązania dowolna). 
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą e-mailową prac konkursowych
w formacie JPG I JPEG dołączając krótką notą biograficzną oraz krótkie uzasadnienie nawiązania
do wybranego artysty ze wskazaniem adresu zamieszkania oraz daty urodzenia.
5. Wybóru zwycięskiej pracy dokona powołane przez Dyrektora MDK Jury. 
6. Jeden uczestnik/uczestniczka może wysłać 1 pracę konkursową.
7. Prace niezwiązane z tematyką lub naruszające prawo będą odrzucane.
8. Organizator ustali z autorem/autorką zwycięskiej pracy sposób przekazania nagrody rzeczowej.
9. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne.

TERMINY

1. Wiadomość e-mail z załączoną pracą konkursową należy wysłać na adres: mdk@mdkwolomin.pl
wpisując  w  tytule  “konkurs  sztuka  kolażu”  do  dnia  30  kwietnia  2021  roku  do  godz.  12.00  
2. Jury dokona wyboru dnia 4 maja 2021 r.
3.  Decyzja  jury  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  mdkwolomin/pl  oraz
facebook/mdkwolomin do 6 maja do godz. 16.00

JURY
1.  Organizator  powoła  jury  w  skład  którego  wejdą  pracownicy  Miejskiego  Domu  Kultury
w Wołominie. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
2.  Kryteriami  wyboru  będzie:  samodzielność  wykonania  pracy,  zgodność  pracy  z  tematem
przewodnim,  wkład  włożony  w  wykonanie  pracy,  pomysłowość,  walory  artystyczne,  estetykę
prezentowanej pracy.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Zgłoszenie  prac  do  konkursu jest  równoznaczne z  przekazaniem praw autorskich  na rzecz
organizatora oraz do publikacji prac na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do
wykorzystywania ich w celu promocji konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej mdkwolomin.pl .
4. Informacji na temat Konkursu udziela Martyna Matuszak e-mail: 
martyna.matuszak@mdkwolomin.pl. 
5. Kwestie sporne dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu oraz sytuacje nieobjęte 
niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Wszelkie wiadomości o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia 
Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia 
nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na 
stronie internetowej mdkwolomin.pl.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie podmiotów trzecich.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 
prawa polskiego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z uczestnictwem w konkursie MDK.

Administrator danych Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin
tel. 22 787 45 13,  mdk@mdkwolomin.pl

Inspektor ochrony danych Tel. 22 787 45 13 wew. 25, iod@mdkwolomin.pl

.Zakres przetwarzania Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) i kontaktowe (telefon) –
w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  konkursu;
Utrwalenie, archiwizacja i publikacja wizerunku uczestników
wydarzeń;

Cel przetwarzania Przeprowadzenie  konkursu  „Sztuka  Kolażu” –  przyjęcie
zgłoszeń,  wyłonienie  laureatów,  kontakt  z  laureatami  w
celach  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursu.
Prowadzenie  dokumentacji  wydarzenia,  realizacja  zadań
statusowych  (promocja  relacji  z  wydarzeń  na  stronie
organizatora,  w  mediach  lokalnych,  branżowych  i  w
serwisach społecznościowych)

Podstawa prawna RODO¹:  Art.  6  ust.  1.  lit  a)  – na podstawie zgody wyrażonej
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przetwarzania przez akceptację regulaminu konkursu; Art. 6 ust. 1 lic c) –
wykonanie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze

Przekazywanie danych 
osobowych innym 
odbiorcom

Dane  identyfikacyjne:  komisja  konkursowa;  dane
identyfikacyjne i wizerunek: media lokalne i branżowe, Urząd
Gminy, serwisy społecznościowe Administratora (przekazanie
poza obszar UE na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA)

Maksymalny okres 
przetwarzania

Do czasu ustalenia celu przetwarzania

Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo:  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę  na
przetwarzanie danych, dostępu do sowich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia
danych,  ograniczenia  przetwarzania,  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi od organu nadzorczego;


