
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego Online 

„UROKI ZIMY, MAGIA ŚWIĄT” 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 
 

Cele konkursu: 

 Angażowanie dzieci do działań plastyczno-rękodzielniczych w okresie ograniczonych 

możliwości aktywności artystycznej z powodu pandemii. 

 Inspirowanie dzieci i młodzieży pięknem zimy i magią świąt, zachęcanie do artystycznej 

ekspresji – wyrażania swoich marzeń, emocji, wspomnień poprzez środki wyrazu 

artystycznego. 

 Stworzenie z wybranych prac konkursowych wirtualnej wystawy pokonkursowej - 

     „Wielka Księga Zimowo-Świątecznej Magii” w celu opublikowania na stronie   

 internetowej placówki www.mdklw.pl, stronie Facebook MDK oraz na kanale You Tube dla 

 szerszej rzeszy odbiorców. 
 

Zasady konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat z Powiatu Lidzbarskiego. 

 Wykonanie pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbiarskiej lub rękodzielniczej (w dowolnym 

formacie, wielkości i formie) o tematyce ZIMOWEJ (np: zimowe: pejzaże, zabawy, sporty, 

moda, przyroda i zwierzęta zimą lub ŚWIĄTECZNEJ (np. ozdoba świąteczna, świąteczne 

tradycje i obyczaje, symbole religijne związane z Bożym Narodzeniem, tematyka 

karnawałowa i inne). 

 Zdjęcie pracy oraz dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu do kontaktu należy przesłać  

do 11 grudnia  2020r. na adres: mdklidzbarkwarm@tlen.pl lub w przypadku uczestników 

MDK – swojemu nauczycielowi prowadzącemu. Do zdjęcia pracy konkursowej 

obowiązkowo należy dołączyć zdjęcie lub skan wypełnionej ZGODY RODO, która będzie 

do pobrania na naszej stronie internetowej www.mdklw.pl w zakładce „konkursy”. UWAGA: 

ZGODA RODO nie jest wymagana od tegorocznych uczestników wszystkich pracowni 

MDK. 

 Profesjonalne Jury oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, interpretację tematu, 

zastosowane środki wyrazu artystycznego, oryginalność, samodzielność wykonania pracy. 

Przyzna 12 równorzędnych NAGRÓD oraz 1 NAGRODĘ GRAND PRIX (Nagroda 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim). 

 Konkurs nie ma kategorii wiekowych. 

 Wyniki konkursu oraz wystawa pokonkursowa (online) zostaną opublikowane na stronie 

Facebook MDK do 20 grudnia 2020r. O sposobie odbioru nagród i dyplomów Laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto      w 

Lidzbarku Warmińskim, ul. Ks.J. Poniatowskiego 3. Dane osobowe będą przetwarzane   w 

celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników 

Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem tych, które na 

podstawie umowy prowadzą działania marketingowe i reklamowe na rzecz organizatora. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.                                                                                                                              

            

          ZAPRASZAMY 

Pytania w sprawie konkursu pod numerem telefonu 609 818 435 

e-mail mdklidzbarkwarm@tlen.pl 

 

 

http://www.mdklw.pl/

