I Powiatowy Konkurs Plastyczny
dla młodzieży i dorosłych z powiatu lęborskiego
pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Lęborskiego
i Burmistrza Miasta Łeby
Koordynator konkursu: dyrektor Teresa Szczepańska
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork
Tel. 59 8 621 645, e-mail: mdklebork@wp.eu

www.facebook.com/MDKLebork

„ZAINSPIROWANI
BAŁTYKIEM”

2019

Organizator konkursu:



Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku
Partnerzy:




Starostwo Powiatowe w Lęborku,
Urząd Miasta w Łebie,
Kompleks Wczasowy „Chomiczówka” w Łebie,
Restauracja „Złota Rybka” w Łebie,





Zdrowotel Łeba,

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę lub cykl (3-5 prac). Praca musi
zostać wykonana indywidualnie i samodzielnie (prace zbiorowe nie będą
oceniane).
Tematyka prac związana z morzem, terenami nadbałtyckimi i marynistyką.
Technika – rysunek, malarstwo, olej, kolaż, plakat, grafika i inne techniki
płaskie.
Format pracy: A3 i większy.
Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019r. do godziny 13:00 na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork
Praca powinna być opatrzona metryczką, przyczepioną na odwrocie pracy
(załącznik nr 1).

Słowiński Park Narodowy,
Lokalna Organizacja Turystyczna w Łebie „Błękitna Kraina”,
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska – Łeba,
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata
Cele konkursu:







Przedstawienie walorów turystycznych, przyrodniczych Morza Bałtyckiego i
terenów nadbałtyckich.
Kształtowanie postawy poszanowania piękna krajobrazu nadmorskiego
z uwzględnieniem nie tylko morza, ale i jezior, rzek, parku krajobrazowego,
ludzi, zwierząt.
Rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie plastyki.
Doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych technik plastycznych
i środków wyrazu artystycznego.
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez turystykę i wypoczynek
w nadmorskiej miejscowości.

Podsumowanie i wręczenie nagród:










Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12 czerwca 2019r.
Oceniane będzie: tematyka ochrony środowiska, czytelność przekazu, estetyka
wykonania prac, oryginalność i pomysłowość.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być
wykorzystane do popularyzacji konkursu. Natomiast prace nie nagrodzone
można odebrać w dniu rozdania nagród.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji,
reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion,
nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie placówki.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w załączniku nr 2 do
regulaminu.
Data
i miejsce podsumowania konkursu zostaną podane w terminie
późniejszym.

Zasady uczestnictwa:


Konkurs skierowany jest dla młodzieży i dorosłych. Jury dokona oceny w 4
kategoriach wiekowych: kl. 4-6 szkoły podstawowej; kl. 7 – 8 szkoły
podstawowej;
kl.
3
gimnazjum,
szkoła
ponadgimnazjalna
i ponadpodstawowa; dorośli.

* W 2020 roku organizatorzy planują ogłosić
I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kolory Bałtyku”

Załącznik nr 2 – Klauzula o Ochronie Danych Osobowych

Załącznik nr 1 – Metryczki

METRYCZKA DLA UCZNIÓW
Imię i nazwisko autora
pracy:
Kategoria wiekowa:
Adres szkoły / placówki:
Nauczyciel / opiekun, pod
którego kierownictwem została
wykonana praca

Nr telefonu do autora
pracy, nauczyciela lub
szkoły:

METRYCZKA DLA OSÓB DOROSŁYCH
Imię i nazwisko autora
pracy:
Miejscowość lub nazwa
klubu, stowarzyszenia, itp.
Nr telefonu do autora pracy,
adres e-mail

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy
Dom Kultury z siedzibą w Lęborku, przy ul. Różyckiego 2. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,
z którym można skontaktować się e-mailowo: t.szczepanska1@wp.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a także w celach promocyjnych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) wiek, klasa;
c) adres szkoły/placówki;
d) imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca;
e) nr telefonu do autora pracy, nauczyciela lub szkoły.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o
wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

