
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 W Tychach 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 

 w Rejonowym Konkursie Plastycznym dla Szkół Podstawowych 

zatytułowanym: 

Kraj kwitnącej wiśni – praca inspirowana kulturą 

Japonii. 

 

 
 

Organizator: 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach, ul. Elfów 56, tel./fax 32 227 31 10 

 

Cele konkursu: 

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dostrzeganie piękna polskiej  kultury poprzez 

pryzmat kultur z dalekich stron świata ( bliskość i dalekość kulturowa może łączyć 

poprzez poznanie) 

- rozwijanie umiejętności przetwarzania obrazu świata na ślad malarski lub 

rysunkowy, 

- umożliwienie prezentacji osiągnięć artystycznych młodzieży uzdolnionej 

plastycznie. 

 

Warunki konkursu: 

- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

- technika: akwarela, rysunek kredką ołówkową, malarstwo techniką 

lawowania, rysunek promarkerami. Prosimy nie stosować technik z 

materiałów sypkich i przestrzennych (bibuła, kasze, plastelina itp.) 

- format pracy: kartka A3 (297 x 420 mm), 

-  z tyłu pracy powinny się znaleźć informacje: - imię i nazwisko uczestnika,  

wiek uczestnika,  szkoła (nazwa, adres i telefon), nazwisko nauczyciela, 

- termin nadsyłania prac: do 15 kwietnia 2022 r. na adres Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 2 w Tychach, ul. Elfów 56 



 

 

 

 Podsumowanie konkursu (wręczenie nagród i dyplomów wyróżnionym uczestnikom) 

oraz uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w  maju 2022 r.  w 

siedzibie naszej placówki. 

  

 
 

 

 

Uwagi końcowe: 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych. 

2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

3. Zwracamy uwagę na estetykę wykonanych prac. 

4. Prosimy o podpisanie prac na odwrocie, czcionką drukowaną ( tabelka do podpisu oraz 

zgoda RODO poniżej) 

5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów. 

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki. 

7. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: 

 

 Joanna Janczykowska, nr tel.: 601 532 801 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Rejonowym  Konkursie 

Plastycznym „Kraj kwitnącej wiśni - krajobrazy Japonii” organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Imię i nazwisko dziecka: 

………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 

celach wynikających z regulaminu Konkursu czyli publikację wizerunku w mediach, 

nieodpłatna publikacja prac oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad 

konkursu. 
 
 

 

…………………………… ………………………………. 
Podpis nauczyciela/osoby pieczęć szkoły lub 

zgłaszającej pracę placówki (w przypadku pracy 

indywidualnej podpis rodzica) 

 

Data:………… 

• Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej 

RODO). Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach będzie przetwarzał dane 

uczestników konkursu i jego opiekunów w celach: 

-wysyłka prac na konkurs 

-informacja o wynikach konkursu. 

 

 

 

  Imię i nazwisko autora:……………………………………….. 

 

  Wiek:………………………………………………………….. 

  Adres placówki (kraj):/zamieszkania:………………………… 
 
 ………………………………………………………………………. 
 

 Telefon placówki, e-mail:/kontaktowy:……………………….. 
 

   Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………….. 


