
 

 

 

REGULAMIN 
VIII MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

MISTRZ PĘDZLA DĄBROWY GÓRNICZEJ 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem VIII Miejskiego Konkursu Plastycznego Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej jest Pałac 
Kultury Zagłębia – Dom Kultury Ząbkowice z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 2. Konkurs 
organizowany jest w dziedzinie kultury i sztuki. 

II. TEMAT I CEL KONKURSU 

1. Tematem tegorocznej edycji jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Konkurs będzie przebiegał pod hasłem „Moja najpiękniejsza ojczyzna”. Uczestnicy w swoich 
pracach powinni podjąć próbę przedstawienia poczucia tożsamości i dumy narodowej 
wynikającej z piękna krajobrazów, architektury i przyrody Polski. 

2. Celem konkursu jest prezentacja talentu plastycznego młodego pokolenia, wymiana 
doświadczeń, uwrażliwienie i edukacja na temat wolności. 

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów dąbrowskich przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów, z wyłączeniem Zespołu Szkół Plastycznych, z podziałem na kategorie: 

• I – przedszkola 

• II – klasy 1-3 szkół podstawowych 

• III – klasy 4-6 szkół podstawowych 

• IV – klasa VII szkół podstawowych oraz gimnazja 

3. Każda placówka może zgłosić nie więcej niż 2 przedstawicieli w kategorii I, II, III oraz 
1 przedstawiciela z klasy VII i 2 przedstawicieli z gimnazjum w przypadku kategorii IV. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia 2018 r. 

5. Uczestnika konkursu zgłasza nauczyciel na podstawie karty zgłoszeniowej. Nauczyciel 
zobowiązany jest do zapoznania uczestników i ich rodziców lub prawnych opiekunów 
z niniejszym regulaminem. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej, 
podpisanie oświadczeń woli przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika oraz przez 
nauczyciela, a następnie przesłanie karty zgłoszeniowej do organizatora na adres: PKZ Dom 
Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza lub drogą mailową – skan 
wyżej wymienionych dokumentów – na adres: gabriela.ormianin@palac.art.pl. 

7. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia karty zgłoszeniowej, organizator ma prawo 
wezwać osobę zgłaszającą do dokonania poprawek w terminie do 3 dni. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez 
organizatora prac konkursowych w celu publikacji i promocji za pośrednictwem dowolnego 
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach 
społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, 
nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 



 

 

9. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora. 

III. JURY 

Organizator powoła jury konkursu, w co najmniej 3-osobowym składzie, którego zadaniem będzie 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. Jury oceniać będzie 
w szczególności: interpretację i zgodność prac z tematem konkursu, oryginalność, świadome użycie 
środków wyrazu plastycznego takich jak kompozycja, kolor i barwa, światło, kontrast itp. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora, 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00. 

2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu 
w technice akrylowej, na płótnie, w stylu realistycznym. Materiały potrzebne do wykonania 
prac dostarczy organizator. 

3. Po zakończeniu konkursu, jury przystąpi do obrad. Planowany czas trwania obrad: 
ok. 1 godziny. 

4. Po zakończeniu obrad, w dniu konkursu, jury ogłosi wyniki. Wyniki zostaną także 
opublikowane na stronie organizatora: www.palac.art.pl. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników, w dniu konkursu. 

6. Organizator przewiduje wystawę pokonkursową, która odbędzie się w maju 2018 r. 
w siedzibie organizatora. 

V. NAGRODY 

1. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Laureatom z tytułem Mistrza Pędzla Dąbrowy Górniczej przyznana zostanie nagroda główna 
w każdej kategorii konkursowej. 

3. Organizator może przyznać także nagrody za I, II, III miejsce oraz do dwóch wyróżnień 
w każdej kategorii konkursowej. 

4. Odbiór nagrody następuje poprzez wypełnienie formularza odbioru nagród, w którym należy 
podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz potwierdzić wszystkie dane własnoręcznym 
podpisem (w przypadku, gdy laureat ukończył 13 lat) lub podpisem rodzica, prawnego 
opiekuna lub nauczyciela (w przypadku, gdy laureat nie ukończył 13 lat). 

5. Wartość każdej nagrody rzeczowej nie przekroczy kwoty 760 zł, a tym samym jest zwolniona 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą 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 RODO). 

2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji konkursu, przyznania nagród, organizacji 
wystawy pokonkursowej. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości 
wzięcia udziału w konkursie. 

4. Administratorem Danych Osobowych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy Placu 

http://www.palac.art.pl/


 

 

Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. 

5. Dane przetwarzane będą w okresie od 18.04.2018 r. do 30.05.2018 r. W tym czasie uczestnik, 
rodzic lub prawny opiekun, nauczyciel ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich edycji, 
a także ma prawo żądać zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Następnie dane 
zostaną zarchiwizowane. Osoba, której dane dotyczą lub rodzic lub prawny opiekun ma 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są 
niezgodnie z prawem. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

3. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel. 32 733 87 90, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. 


