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C Z U B Y  P O Ł U D N I O W E

MINIATUROWY
ŚWIAT

ROBAKÓW CUDAKÓWZ ASADY ZNAKOWANIA  PROJEKTÓW PRZEZ MIEJSKIE INST Y TUCJE KULTURY

Wszystkie materiały promocyjne wydawane przez miejskie instytucje kultury (m.in. katalogi, plakaty, 
afisze, ulotki, programy, zaproszenia) oraz materiały elektroniczne (strony www, profile społecznosciowe) 
prosimy odpowiednio oznakować logotypem promocyjnym Miasta Lublin oraz logotypem Instytucja Kultury 
Miasta Lublin.
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UWAGA
Jeśli instytucja realizuje wydarzenie wpisujące się w obchody 
„Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” należy je oznaczyć dodatkowo znakiem wolności. 

LUBLIN
1918         2018

Inspiruje
nas wolność

INSTYTUCJA
KULTURY
MIASTA LUBLIN

Dzielnicowy Dom Kultury
 „Czuby Południowe”

ul. Wyżynna 16
20-560 Lublin

www.ddkczubypoludniowe.pl



Czy obserwowałeś kiedyś sekretne życie w trawie? Zapraszamy Cię do 
dyskretnego wejścia w wielobarwny świat pajęczych sieci, podziemnych tuneli 
oraz niekończącego się nieba. Wejdź na niezbadane ścieżki i odkryj najliczniejszą 
grupę zwierząt mieszkającą na lądzie. Przyjrzyj się odwłokom, policz odnóża 
i czułka, a może również skrzydełka? Dostrzeż i zainspiruj się szczegółami 
niewielkich owadów. Może zastygniętą w bezruchu ważką, latającym motylem, 
pełzającą dżdżownicą, truchtającym chrząszczem, dreptającym żukiem, a może 
wygrzewającą się na słońcu muchą. Usłysz cykanie koników polnych i bzyczenie 
jętek. Pokaż nam miniaturowy świat robaków cudaków.

Tegoroczne zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, której 
tematem są owady, robaki, pająki i inne niewielkie organizmy oraz ich miniaturowy 
świat. Uczestniczki i uczestnicy mogą wykonać wyłącznie jedną pracę w skali 
mikro, czyli w kwadracie 10x10 cm lub serię/zestaw, składający się z maksymalnie 
z 5 elementów, które współgrają ze sobą wizualnie i koncepcyjnie, tworząc spójną 
całość (każdy z elementów o wymiarach 10x10 cm). 

I. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”  
– filia Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat, które wykonają pracę 
samodzielnie.
2. W konkursie mogą brać udział uczestniczki i uczestnicy zajęć lub warsztatów 
plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach 
z Lublina. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach 
plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni 
dziecka.
3. Technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, kolaż, graficzne, drapane, 
wycinane. Dozwolone są jedynie techniki płaskie.
4. Prace powinny mieć format 10x10 cm.
5. Uczestniczki i uczestnicy mogą złożyć tylko jedną pracę lub serię/zestaw prac.
6. Z każdej placówki można wysłać maksymalnie 15 prac.
7. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia będącą załącznikiem do 
Regulaminu. 
8. Nadesłane prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy 
podsumowującej konkurs w terminie wyznaczonym przez organizatora.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na 



stronie internetowej organizatora).
10. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 1 kwietnia 2019 roku na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”, ul. Wyżynna 16, 20-560 
Lublin, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „MINIATUROWY ŚWIAT ROBAKÓW 
CUDAKÓW”.
III. Ocena prac i nagrody:
1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
– kategoria 5-6 lat,
– kategoria 7-9 lat,
– kategoria 10-12 lat.
2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
3. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Organizatorzy przewidują również przyznanie nagród instruktorski.
5. Prace wybrane przez Komisję Konkursową wezmą udział w wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby 
Południowe”.
6. Spotkanie podsumowujące z Komisją Konkursową, ogłoszenie wyników 
konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 
12 kwietnia o godz. 17.00 w DDK „Czuby Południowe”. Po 12 kwietnia wyniki 
dostępne będą na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl.
7. Laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorki i instruktorzy zobowiązani są 
do udziału w spotkaniu podsumowującym oraz osobistego odbioru nagród 
i dyplomów. Nagrody będą do odebrania tylko w dniu ogłoszenia wyników.
8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnej 
edycji konkursu.
IV. Informacje dotyczące danych osobowych uczestniczek i uczestników konkursu:
1. Niniejszym informujemy, że Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą 
w Lublinie (20-716), ul. Judyma 2a jest administratorem danych osobowych 
uczestniczek i uczestników konkursu plastycznego, zwanego dalej konkursem.
2. Przesłanie Karty zgłoszenia do organizatora jest równoważne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na umieszczenie imiennych 
wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.
3. Podanie organizatorowi konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na konkurs.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym 
rejestracji uczestniczek i uczestników, w celach statystycznych oraz w celach 
archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 



potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem organizatora 
(podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO). Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 
upoważnieni pracownicy i współpracownicy organizatora oraz usługodawcy i ich 
upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla organizatora, 
w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.
6. Dane osobowe uczestniczek i uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat. 
7. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 
można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 
swoich praw przez email iodo@ddkweglin.pl lub pisemnie na adres siedziby 
organizatora, wskazany w pkt. 1. tego rozdziału.
8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora 
z następujących praw: 
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach 
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo 
do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 
jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ddkczubypoludniowe.pl.
2. Dostarczenie pracy i złożenie Karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, zwłaszcza 
dotyczących terminów nadsyłania prac i ogłoszenia wyników.
4. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy:  
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl.


