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REGULAMIN  
„KONKURSU NA KARTKĘ LUB PALEMKĘ WIELKANOCNĄ” 

 
1) Organizator Konkursu  

Organizatorem „Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną”  (zwanego dalej „Konkursem”) jest 
Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej 
„Organizatorem”).  

 
2) Założenia i cel Konkursu  
 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w postaci ozdobnej kartki 
świątecznej lub plamy wielkanocnej, następnie udokumentować swoja pracę za pomocą fotografii i 
przesłać je wraz z Kartą Zgłoszenia pod adres admi@mdk.szczytno.pl   
Celem Konkursu jest rozbudzanie szeroko pojętej kreatywności wizualnej i plastycznej oraz zachęcanie 
do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.  

 
3) Forma prac  
 

- na Konkurs należy zgłosić 1 pracę postaci samodzielnie wykonanej kartki świątecznej lub palemki 
wilkanocnej;  

- dopuszcza się wykonanie pracy dowolną techniką wizualną, t. j. rysunek, rzeźba, kolaż, zdjęcie, model, 
czy grafika komputerowa.   

- bez względu na wybraną formę, Uczestnik przesyła pracę konkursową w postaci zdjęć/plików w 
formacie *.jpg    

- Jury nie ocenia jakości zdjęć pracy; ocenie podlega jedynie treść pracy według kryteriów zawartych w 
punkcie 6 niniejszego Regulaminu.  
- jeśli na materiale znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na 
upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu;  

- przesłany materiał musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór przez członków jury 
   
 
4) Warunki uczestnictwa  
 

- jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę konkursową; (1 palemka albo 1 kartka) 
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;  
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczące się w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy 
Szczytno; 
- osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została 
zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej; 
- przesłanie filmu lub zdjęcia w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą 
Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu; 
- Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach: 

KARTKA ŚWIĄTECZNA 
- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce 
- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce 
 

PALEMKA WIELKANOCNA 
- uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych – I, II, III miejsce 
- uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych – I, II, III miejsce 
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- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i 
zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, zaleca się wykonanie pracy konkursowej w 
sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w 
okresie stanu epidemii. 
- uczestnik zgłaszający pracę  do Konkursu:  

a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od 
wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,  
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu lub zdjęcia  na 
zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,  
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu lub zdjęcia, na zasadach 
określonych w Karcie Zgłoszenia.  

 
5) Termin i sposób dostarczenia prac  

 
- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r., o godzinie 15:00,  

- pliki zdjęciowe wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail 
Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: „Konkursu na kartkę lub palemkę 
wielkanocną” (decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora) 

- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w 
odrębnej wiadomości e-mail.  

 
6) Kryteria oceny nadesłanych prac 

 
- technika wykonania; 
- atrakcyjność wizualna; 
- pomysłowość; 
- kreatywność; 
 

Jury nie ocenia jakości technicznej zdjęć prac konkursowych niemniej jednak powinny one spełniać 
warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu  

 

7) Dyskwalifikacja prac  
 
Jury może zdyskwalifikować prace, które:  
- zostały dostarczone po terminie,  
- nie są zgodne z tematem Konkursu,  
- zawierają obraźliwe treści, 
- są zgłoszone przez osoby nie kwalifikujące się do udziału w konkursie, 

 
8) Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród  

 
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,  

- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej 
www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez 
opublikowanie nadesłanych prac oraz imion i nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia 
uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,  

- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.  
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,  
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,  
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,  

http://www.mdk.miastoszczytno.pl/
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9) Pokonkursowa prezentacja materiałów konkursowych  

 
Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku 
Organizatora.  

 
10) Dane osobowe  

 
- Administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w siedzibie Organizatora jest: dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno – Andrzej Materna 
- Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy 
przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: 
iod@mdk.miastoszczytno.pl;  

-  Dane osobowe przetwarzane będą:  
a. W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie 
wręczenia nagród i upublicznienia wyników konkursu oraz prac konkursowych wraz z danymi autorów prac, na 
podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

- Dane osobowe Uczestników, którym zostanie przyznana nagroda mogą być także przetwarzane na potrzeby 
rozliczenia podatku dochodowego od nagród są przetwarzane na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu.  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie.  

- Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem udziału w 
Konkursie, a w przypadku zwycięstwa z przepadkiem nagrody.  

- Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzców. Dane zwycięzców będą 
wykorzystywane przez okres realizacji promocji, a następnie zostaną zarchiwizowane na zasadach określonych w 
instrukcji kancelaryjnej.  

- Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa 
przetwarzanie danych osobowych.  

- Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na stronach internetowych 
partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w siedzibie Organizatora.  

 
W związku z możliwością udostępnienia zdjęć prac oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie Organizatora na 
Facebooku, Organizator informuje, że Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 
2 Ireland przystąpił do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność 
przetwarzania przez nich danych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
11) Postanowienia końcowe  

 
- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych nadesłanych prac, a 
powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach niekomercyjnych,  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.  
- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres 
sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl,  
- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu.  
- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu można 
uzyskać za pośrednictwem e-maila: sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl  
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.  
- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  


