
Regulamin Konkursu Plastycznego 
„BARWY NIEPODLEGŁOŚCI” 

XIII edycja  



 Po raz trzynasty zapraszamy do udziału w konkursie 
plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  
W swoich pracach przedstawcie bohaterów, którzy walczyli  
o niepodległość 101 lat temu. Chcemy też, jak co roku, 
przypomnieć postać Mieczysława Kozara – Słobódzkiego patrona 
MDK w Świdnicy. Namalujcie swoją własną wersję „Barw 
niepodległości”, przedstawcie na kartce papieru czym dzisiaj jest 
dla was patriotyzm. Czekamy na wasze prace! 
 
Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego  
w Świdnicy. 
Urząd Miasta w Świdnicy 
 
Uczestnicy konkursu: 
 
Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich, oraz innych 
placówek oświatowych i wychowania pozaszkolnego. 
Konkurs ma charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych. 
 
Tematyka prac: 
 
Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Kompozycja plastyczna przedstawiająca historię Legionów 
Polskich i postać Józefa Piłsudskiego. 
Kompozycja plastyczna inspirowana życiem i twórczością 
Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – patrona Młodzieżowego 
Domu Kultury w Świdnicy. 
(informacje na stronie internetowej placówki, w zakładce PATRON) 
 
Format prac: A4, A3 ,A2. 
 
 



Technika wykonania pracy :  
 
dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna, techniki 
mieszane, kolaż. prace płaskie, do prezentacji w antyramach. 
( prosimy nie wyklejać prac sypkimi materiałami i bibułą, nie 
zwijać prac w rulony) 
 
Prace konkursowe powinny zawierać opis: 
Imię i nazwisko autora 
Wiek autora 
Nazwę, adres, telefon/fax placówki 
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca 
została wykonana. 

 
Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury  

w Świdnicy 
ul. Nauczycielska 2 

58-100 Świdnica 
tel. 74 8513330 

 
 

Termin składania prac: 
23 października  2019 r. ( środa) 

 
 
O wynikach konkursu i terminie, oraz miejscu podsumowania 
laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub faxem.  
( wernisaż planowany jest na 7 listopada 2019 r., godz. 16:30  
w Klubie Bolko, Plac Grunwaldzki 11, Świdnica) 
Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie 
www.mdk.swidnica.pl 
                                                                      
  Koordynator konkursu - Joanna Waksmundzka MDK Świdnica 
 



DANE OSOBOWE KLUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów prac jest Młodzieżowy Dom Kultury  
ul. Nauczycielska 2 58-100 Świdnica tel. (074) 851 33 30 fax. (074) 851 33 35 
2.Admisnitrtor wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym jest kontakt w siedzicie MDK oraz pod adresem  
e-mailowym iod@mdk.swidnica.pl 
3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców Konkursu, które zostaną wykorzystane do wydania 
nagród: 
a) imię nazwisko, 
6. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora  w następujących celach: 
1) udziału w Konkursie 
– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres trwania Konkursu lub do momentu wycofania 
zgody; 
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes  - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), do momentu przedawnienia 
roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu; 
3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności podatkowych i rachunkowych, związanych z 
obowiązkiem zapłacenia należnego podatku od nagrody lub przechowywania dokumentacji podatkowej 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c  do momentu wygaśnięcia 
obowiązków prawnych; 
4) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych z przechowywaniem zgłoszeń 
konkursowych zwycięzców konkursu, 
– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f przez okres umożliwiający realizację 
tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na 
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania . 
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne 
do udziału w konkursie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie będzie brak możliwości wzięcia w nim 
udziału. 
12. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie związanym w udziałem w konkursie nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany 

                    
          .................………………………………    
                                                                             Podpis nauczyciela/opiekuna 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich / mojego dziecka  ……………………………… Do celów udziału w konkursie 
"Barwy Niepodległości" w postaci imię i nazwisko, szkoła, zgodnie z zaakceptowanym przeze mnie regulaminem konkursu oraz 
na opublikowanie danych dotyczących imienia i nazwiska na stronie  www.mdk.swidnica.pl 
 
Data ……………………………..                                           podpis rodzica/opiekuna 
  

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU,  UDOSTĘPNIENIA WIZERUNKU 
 
Niniejszym dobrowolnie  wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów  umieszczenie na stronie internetowej 
www.mdk.swidnica.pl,  w prasie lokalnej oraz tablicach ogłoszeń dotyczących  informacji o przebiegu i wynikach konkursu oraz 
na stronie portalu społecznościowego Faceboook prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury  
im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy. 
   Data      .......................................                                                                              podpis rodzica /opiekuna 


