
Regulamin internetowego konkursu plastycznego „A ja kocham swoje miasto”

1. Samodzielnie wykonaj pracę plastyczną w wybranej technice: rysunek, malarstwo lub grafika.
2. Temat pracy powinien wiązać się z Chełmem: pokażcie miejsca, których Wam teraz najbardziej 
brakuje, za którymi tęsknicie, które odwiedzilibyście, gdyby to było możliwe. Nie muszą to być 
miejsca będące wizytówką miasta, ale np. ulubiony park, ulica, dom dziadków itp.
3. Gotową pracę (wyłącznie pracę) sfotografuj. Oryginał pracy zachowaj.
4. Zdjęcie pracy prześlij na adres: agatka.25@wp.pl do dnia 29.04.2020 r.
5. W mailu dodaj opis pracy (określ, co przedstawia) oraz dane autora pracy (imię i nazwisko, wiek,
numer telefonu kontaktowego do rodziców)
6. Prace konkursowe zaprezentujemy na profilu FB
7. Najlepsze prace wybiorą internauci. Zwyciężą te, które będą miały największą liczbę polubień
8. Głosowanie internautów potrwa do 6 maja 2020 r.
9.  Wyniki konkursu podamy na naszym profilu na FB w dniu 7 maja 2020 r.
10. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

• 5-6 lat
• 7-9 lat
• 10-12 lat
• 13-15 lat

11. Zwycięzcy otrzymają nagrody w terminie przybliżonym do końca roku szkolnego – jeśli to 
będzie możliwe – podczas otwarcia wystawy pokonkursowej (o dokładnej dacie poinformujemy 
osobno). 
12. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie będą oceniane.
13. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w 
Chełmie.
14. Przesłanie zdjęcia i danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. 
Pocztowa 41, w celach związanych z organizacją internetowego konkursu  „A ja kocham swoje miasto”                                                             
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań audio/video mojego dziecka/podopiecznego wykonanych 
podczas Konkursu w celach promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.mdkchelm.pl, oraz w 
mediach.*
1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu  „A ja kocham swoje miasto”                                   
2.  Przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem danych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41,
- dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- dane podaję dobrowolnie.”
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