Metropolitalny Konkurs Plastyczny
dla Uczniów Szkół Podstawowych
z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości

„BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”
1. Organizatorzy:
a) Miasto Bydgoszcz
b) Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel 52 3224413,
e-mail: mdk04@edu.bydgoszcz.pl; www.mdk4.pl
c) Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 3 i 4 – 6 prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.
3. Cele konkursu:
a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień,
b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
c) kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego kraju i poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej,
d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
3. Organizator oczekuje prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej technice
plastycznej (pastele, kredki, tempera, akryl, olej, dozwolona jest także technika mieszana) zgodnych z tematem konkursu:
„BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”.
4. Organizator przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dla uczniów klas 1 – 3;
b) dla uczniów klas 4 – 6.
5. Prace należy dostarczyć na adres (osobiście lub pocztą): Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz do dnia 31 grudnia br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
www.facebook.com/mdknr4 nie później niż 11 stycznia 2019 r. Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie
rozdania nagród.
6. Każda praca z tyłu musi być opisana w następujący sposób:
Imię i nazwisko Uczestnika …………………………………………………………….
Klasa i wiek Uczestnika …………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły Uczestnika ……………………………………………………………….
Dorosła osoba do kontaktów (e-mail i nr telefonu) ………………………………………………………….
7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z
Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika na czas trwania Metropolitalnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Szkół
Podstawowych z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości „BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ” jest:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 z siedzibą przy ul. Dworcowej 82, 85-010 Bydgoszcz
b) Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
podmiotom współorganizującym konkurs.
c) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Rodzic Uczestnika ma prawo do:
i) dostępu do swoich danych osobowych.
ii) poprawiania swoich danych osobowych.

iii) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych
Osobowych.
iv) wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

