
REGULAMIN 7. MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
MIŁA ODMIANA

Kilka  miesięcy temu w DDK „Czuby Południowe” zamieszkał miś – uformowana z lekkiego alumi-
nium, mobilna instalacja artystyczna w kolorze pomarańczowym. Miś w przyszłości stanie przed 
domem kultury. Ale czy pozostanie misiem? Rzeźba, która ostatecznie się ukształtuje, będzie 
efektem konsultacji, rozmów i pomysłów Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy. Czekamy również 
na Wasze propozycje. Niech Was wyobraźnia poniesie!

Wejdźcie w rolę artystek i artystów i wykonajcie obiekt, który stanąłby w Waszej dzielnicy, obok 
którego chciałabyś, chciałbyś codziennie przechodzić, idąc na spacer czy do szkoły. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy w technice przestrzennej o maksymalnych wy-
miarach 30x30x30 cm. Bohaterem jest miś, który przechodzi metamorfozę.

I. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” – filia Dzielnico-
wego 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 or-
ganizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z Lublina. Konkurs jest otwar-
ty również dla Dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych. W  tej sytuacji zgłoszenia 
dokonują rodzice Dziecka lub opiekunowie prawni.
3. Technika wykonania pracy: przestrzenna.
4. Prace należy wykonać w technice przestrzennej o maksymalnych wymiarach 30x30x30 cm.
5. Jedna Uczestniczka / jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
6. Z każdej placówki można wysłać maksymalnie 15 prac.
7. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu.
8. Nadesłane prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy podsumowującej konkurs 
w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
9. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 24 maja 2021 na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”, ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin, z dopiskiem: Kon-
kurs plastyczny MIŁA ODMIANA.

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 Laureatki oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Organizatora.
4. Organizator przewiduje również przyznanie nagrody instruktorskiej / nagród instruktorskich.
5. Prace wybrane przez Komisję Konkursową wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorgani-
zowanej w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”.
6. Spotkanie podsumowujące z Komisją Konkursową, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie 
nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 1 czerwca o godz. 17.00 w DDK „Czuby 
Południowe”. Po 1 czerwca wyniki dostępne będą na stronie internetowej: www.ddkczubypolud-
niowe.pl.
7. Osoby nagrodzone i wyróżnione 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 przetwarzania danych osobowych osób biorących udział  
w 7. Miejskim Konkursie Plastycznym, zwanym dalej „konkursem”:
1. Niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury 
„Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin.
2. Dostarczenie pracy i przesłanie karty zgłoszeniowej do Organizatora jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka/danych 
osobowych swojego podopiecznego/swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenio-
wej do 7. Miejskiego Konkursu Plastycznego w celu związanym z organizacją i udziałem w konkur-
sie, ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród i wyróżnień, organizacją wystawy pokonkursowej.
Dostarczenie pracy i przesłanie karty zgłoszeniowej do Organizatora jest równoznaczne z wyra-
żeniem zgody Administratorowi na upublicznienie wyników konkursu w zakresie imienia, nazwi-
ska, kategorii wiekowej:
a) poprzez publikację na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl oraz w siedzibie 
DDK „Czuby Południowe”;
b) poprzez wręczenie nagród i wyróżnień oraz organizację wystawy pokonkursowej w siedzi-
bie DDK „Czuby Południowe”. 

Osoba, której dane dotyczą/rodzic/opiekun ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
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 i udziału w 7. Miejskim Konkursie Pla-
stycznym, w tym ogłoszenia imiennych wyników konkursu w zakresie imienia, nazwiska, katego-
rii wiekowej na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl oraz w siedzibie DDK „Czuby 
Południowe”, wręczenia nagród i wyróżnień, organizacji wystawy pokonkursowej. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zo-
stały zebrane; do momentu ewentualnego wycofania zgody; do czasu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Admini-



stratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepi-
sów prawa; podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia; osoby zapoznające się z  imien-
nymi wynikami konkursu na stronie internetowej: www.ddkczubypoludniowe.pl, w siedzibie DDK 
„Czuby Południowe”. 
7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-ma-
il: iodo@ddkweglin.pl.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne;
c) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO) np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość danych;
d) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 
ust. 3 lit. b, d, e RODO);
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których prze-
twarzanie wyrażono zgodę);
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 War-
szawa.

V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ddkczubypoludniowe.pl.
2. Dostarczenie pracy i złożenie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z zaakcepto-
waniem niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, zwłaszcza dotyczących terminów 
nadsyłania prac, ogłoszenia wyników, a także zmian wynikających z obecnej sytuacji epidemio-
logicznej. 
4. Kontakt w sprawie konkursu – Magdalena Piotrowska – m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl

Serdecznie zapraszamy!


