
Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny 
"O czym szumią drzewa" 

 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 
 

Mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą jest 
uświadomienie bardzo ważnej roli drzew na naszej planecie.        
Konkurs ma na celu wykonanie pracy plastycznej z zakresu edukacji ekologicznej 
umożliwiającej dzieciom poznanie świata drzew, jego wpływu na człowieka i na całe 
środowisko przyrodnicze. 
Liczymy na Was, Waszą nieograniczoną kreatywność i wyobraźnię. 
 
Cele konkursu: 

 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych wśród dzieci 
i młodzieży; 

 formowanie postawy przyjaznej w stosunku do drzew i świata roślin; 
 ukazanie bogactwa przyrodniczego oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej zainteresowania przyrodą i jej ochroną; 
 promowanie młodych talentów; 

 rozbudzenie zainteresowania różnymi formami wypowiedzi plastycznej; 
 zachęcenie autorów do zaprezentowania swoich prac na forum publicznym. 

 
Uczestnicy: 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci 
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego. 
 
Warunki konkursu: 
Autor może nadesłać/złożyć tylko jedną pracę plastyczną.  
Format pracy: najmniejszy A3 (format prac technik specjalnych np. batik - dowolny).  
Technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, collage. 
Prace będą oceniane w III kategoriach: 

 I kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III; 
 II kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII; 
 III kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz 

Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych środków 
zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami; 

 
Termin nadsyłania/złożenia prac: do dnia 28 maja 2021 roku 

 

Uwagi końcowe: 

 konkurs jest bezpłatny; 
 prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora; 
 prace nie nagrodzone po podsumowaniu konkursu można będzie odebrać  

u organizatora do końca lipca 2021 roku (po tym okresie prace przechodzą na 
własność organizatora); 



 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji  
w celach propagowania idei konkursu; 

 prace niespełniające wymagań regulaminu nie będą oceniane; 
 prac nie należy rolować, składać, oprawiać itp.; 
 nie należy tworzyć  prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.; 
 nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu; 
 każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię  

i nazwisko autora, kategorię (wiek), nazwę placówki, imię i nazwisko nauczyciela 
oraz telefon kontaktowy; 

 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK; 
 ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia informujemy,  

że prace na Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny „O czym szumią drzewa“ 
mogą być przesyłane/ przekazane przez osoby indywidualne; 

 rodzic/ opiekun prawny uczestnika (na odwrocie pracy) podaje wszelkie wymagane 
informacje: imię, nazwisko i wiek autora, kategoria, dokładny adres i telefon szkoły, 
imię i nazwisko nauczyciela; 

 w przypadku braku możliwości druku wymaganych oświadczeń rodzic/ opiekun 
prawny uczestnika (ręcznie na oddzielnej kartce) oświadcza, iż wyraża zgodę na 
udział dziecka w wyżej wymienionym konkursie, przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów na stronie 
internetowej Organizatorów, profilu Facebook’owym, ogólnodostępnej wystawie oraz 
w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał 
niniejszy regulamin oraz Obowiązek informacyjny zamieszczony na stronie 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu; 

 nagrody będą do odebrania osobiście w placówce lub mogą zostać przesłane (na koszt 
odbiorcy) za pośrednictwem poczty. 

 
 

Prace należy przesyłać/przekazać z dopiskiem: „O czym szumią drzewa” do organizatora: 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, 
ul. Kamienna 20 (tel. 84 638 44 46). 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia  
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela 
Makuszyńskiego jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach  
i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 
turnieju na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,  
w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez 
cały cykl związany z organizacją turnieju. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana  
w dowolnym czasie. 

…………………………………………... 

data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. 
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer 
telefonu: 84 638 44 46). 
2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor 
Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu,  
a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, 
której dane dotyczą cofnie zgodę. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy 
podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców). 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu 
znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, 
której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 


