
Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
„Młodzi Plastycy 2021”

I Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Bochni. Przegląd jest formą konkursu,
którego  celem  jest  prezentacja  twórczości  plastycznej  dzieci  i  młodzieży  w  wymiarze
przekraczającym szkolny program edukacyjny. Skierowany jest do tych, którzy wszechstronnie
rozwijają swój talent i doskonalą umiejętności, a przede wszystkim pasjonują się plastyką. Brak
narzuconego tematu i techniki prac ma na celu maksymalną swobodę wypowiedzi.

II Przegląd  ma na celu wyłonienie  jednej  osoby,  prezentującej  nieprzeciętny talent,  pasję  i
umiejętności stosowne do wieku, rokujące dalszy rozwój,  która otrzyma tytuł „Młody Plastyk
2021”.  Przyznane  zostanie  także  maksymalnie  do  5  wyróżnień,  w  zależności  od  poziomu
złożonych prac. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

III Prace oceniać będzie profesjonalne jury.

IV Prace  laureatów i  uczestników  prezentowane  będą  na  wystawie  pokonkursowej w
Miejskim Domu Kultury do końca wakacji.

V WARUNKI PRZEGLĄDU

1.Przegląd swoim zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież powiatu bocheńskiego.

2.Wiek uczestników 5-21 lat.

3.Uczestnik  musi  być  posiadaczem  wyłącznych  i  nieograniczonych  praw  autorskich  do
zgłoszonych na przegląd prac.

4.Prace prezentowane na innych konkursach w Miejskim Domu Kultury w Bochni nie biorą
udziału w przeglądzie.

5.Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego poświadczoną
na karcie zgłoszenia.

VI FORMA PREZENTACJI

1.Uczestnik składa TECZKĘ (może być ręcznie robiona) zawierającą zestaw minimum 3 prac lub
5 fotografii 

- maksymalny format każdej pracy plastycznej A2 , minimalny format fotografii 13x18 cm

- TECZKĘ i każdą pracę należy podpisać (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)

2.Obowiązkowo do TECZKI należy załączyć kartę uczestnictwa (dostępna w sekretariacie MDK
oraz na stronie www.mdk.bochnia.pl).

3.TECZKI  i  karty  należy  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  31  maja  2021  r.  w
sekretariacie MDK czynnym w godzinach od 8 do 16.

4.Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie MDK. 

5.Forma wręczenia nagród zostanie podana w terminie późniejszym.

6.Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.



VII KRYTERIA OCENY

1.Ogólna koncepcja prezentacji.

2.Walory artystyczne i estetyka prac.

3.Samodzielność i indywidualizm.

VIII Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

IX Sprawy nieunormowane regulaminem rozstrzyga jury konkursu.

X KLAUZULA  DOTYCZĄCA  AUTORSKICH  PRAW  MAJĄTKOWYCH,  WIZERUNKU  I

DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem danych jest Miejski Dom Kultury w Bochni z siedzibą przy ul. Regis 1 w Bochni(32-
700).

2. Przestrzegania zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z 
którym można kontaktować się pod adresem: e-mail: mdk@bochnia.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i 
sporządzenia relacji z Przeglądu „Młodzi Plastycy 2021”, zgodnie z obowiązującym regulaminem 
imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie 
na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie:
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy instytucji delegującej na stronach internetowych i 
na facebooku,
- zapowiedzi konferansjerskich,
- promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video (strony 
internetowe, facebook, prasa).

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo 
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
udziału w konkursie.

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy.

10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych.

XI Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentowanie ich na
wystawie poprzeglądowej i publikowanie w środkach publicznego przekazu oraz przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.

XII Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją założeń i regulaminu Przeglądu.


