Regulamin internetowego konkursu plastycznego „Bajkowanie”
I. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
II. Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania mało znanych bajek lub utrwalenia treści bajek
popularnych i szeroko znanych.
2. Stworzenie pola do rozwijania kreatywności i uzdolnień plastycznych oraz twórczego spędzania
wolnego czasu
III Przedmiot konkursu
1. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej, która będzie stanowiła ilustrację do wybranej bajki
prezentowanej na profilu MDK na portalu Facebook z hasztagiem BAJKOWANIE
(#BAJKOWANIE)
2. Praca konkursowa powinna być wykonana wyłącznie przy wykorzystaniu pasteli.
3. Autor może przygotować kilka prac, jednak tylko jedną do jednej bajki.
IV Zasady udziału
1. Uczestnik powinien sfotografować gotową pracę (wyłącznie pracę), a oryginał pracy zachować.
2. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres: sadowska.joanna@interia.pl do dnia 20.01.2021 r.
3. W mailu należy dodać tytuł bajki, do której praca stanowi ilustrację oraz dane autora pracy (imię
i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego do rodziców)
V Rozstrzygnięcie i nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace do dnia 27 stycznia 2021 r. i opublikuje wyniki
konkursu na profilu MDK na portalu Facebook oraz stronie internetowej placówki.
2. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane jako ilustracje do stworzenia videobooka z
prezentowanymi wcześniej bajkami.
VI. Przetwarzanie danych osobowych i inne regulacje:
1. Udział w konkursie: 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 „Bajkowanie”. 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 „Bajkowanie”
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.”

2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo
do ich bezpłatnej reprodukcji i prezentacji. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą
uczestnika na wykorzystanie jego prac plastycznych.
3. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie będą oceniane.
4. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom
Kultury w Chełmie.

