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Regulamin Konkursu Plastycznego  

na wykonanie pocztówki 

„Świąteczny Milanówek” 

 

§ 1  

Organizator konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku, ul. Kościelna 

3;  

05-822 Milanówek; tel. (22) 758 32 34, e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 

§ 2  

Cele konkursu 

• zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem; 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w dziedzinie plastyki; 

• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec 

sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego 

Narodzenia; 

• popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Milanówek 

§ 3  

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest najciekawsza praca plastyczna w formie kartki świątecznej 

wykonana dwuwymiarową (płaską, dwuwymiarową) techniką plastyczną w formatach min 

A5 max A4.  

2. Nadesłane prace będą oceniane pod względem interpretacji tematu podanego w tytule 

Konkursu tj.: pomysłowości, estetyki wykonania oraz zawartych motywów nawiązujących 

do celów Konkursu w tym przede wszystkim motywów powiązanych z naszą 
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miejscowością.  

3. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na odtworzenie swojej pracy w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu i promowania jego celów, w tym cyfrowe zeskanowanie i druk 

w postaci kartki pocztowej. 

 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do użycia zgłoszonych prac w 

ramach działalności promocyjnej z każdorazowym podaniem danych Autora. 

 5. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.  

§ 5  

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie uczniowie placówek edukacyjnych z terenu 

Gminy Milanówek.  

3. Uczestnicy konkursu startują w trzech kategoriach wiekowych:  

a) dzieci w wieku przedszkolnym 

b) uczniowie szkół podstawowych- klasy I-IV, 

c) uczniowie szkół podstawowych – klasy V-VIII 

4. Poprzez osobiste dostarczenie pracy do siedziby Organizatora i dostarczenie 

formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, Uczestnik akceptuje Regulamin 

Konkursu. Pracę należy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2019 roku i opatrzyć metryczką 

zawierającą dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły/przedszkola, nazwa 

konkursu, numer telefonu do rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Uczestnicy muszą uzyskać zgodę prawnych opiekunów na udział w Konkursie a 

opiekunowie wypełnić Załącznik nr 2.  

6. Praca powinna posiadać jednego autora, który samodzielnie ją wykonał.  

7. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 
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8. W dn. 15 grudnia 2019 (niedziela) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej UM przy ul. 

Spacerowej 4, w ramach muzycznego spotkania edukacyjnego „Polskie Tradycje 

Kolędowe”, odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród. 

9. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej 

www.mckmilanowek.pl 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane w 

formularzu zgłoszeniowym Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie i wyłonienie 

zwycięzcy.  

11. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie konkursowej i 

zostaną odrzucone. O terminie decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do 

Organizatora lub potwierdzenie złożenia osobistego.  

12. Dane osobowe laureatów konkursu, zostaną opublikowane wraz z pracą na stronie 

internetowej www.mckmilanowek.pl po 12 grudnia 2019 r. 

14. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

15. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora telefonicznie a 

wręczenie nagród nastąpi w dn. 15 grudnia 2019 (niedziela) o godz. 15.00 w Sali 

Konferencyjnej UM przy ul. Spacerowej 4, w ramach muzycznego spotkania edukacyjnego 

„Polskie Tradycje Kolędowe”. 

16. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach 

marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( j.t. DZ. U. z 2014 r., 

poz. 1182, z późn. zm.).  

17.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do 

ich zmiany, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest 

administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (j.t DZ. U. 

2014 r.,poz. 1182, z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 18. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.  
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Załącznik nr 1  

 

Formularz Zgłoszeniowy 

Dane o autorze pracy:  

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………  

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………..  

3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..  

4. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… .  

5. Kategoria, w której uczestnik bierze udział: ………………………………………...............................  

 

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna     

………….…………………………………………………… 
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Załącznik nr 2  

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

(autora pracy) (imię i nazwisko 

dziecka)……………………………………………….…………………….......................................... oraz na 

nieodpłatne publikowanie pracy plastycznej dziecka w zakresie objętym konkursem 

organizowanym przez Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku. Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, że praca uczestnika konkursu mogą być wykorzystane w materiałach 

służących promocji Gminy Milanówek. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 

szczególności w pocztówkach, broszurach, czasopismach, w internecie i mediach.  

Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: 

……………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………  

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego 

opiekuna……………………………………………………………………………  

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………..  

2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: …………………………………………………………  

3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 

celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Miejscowość, data Podpis 

rodzica/prawnego opiekuna …………………………………...…………………… 


