
 

KOMITET OBCHODÓW TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

LĘBORK ’2020 

  

 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W  POWIATOWYM KONKURSIE  PLASTYCZNYM   

„JAN PAWEŁ II – TOTUS TUUS”  

 

 

 

 

Wiek uczestników: 5–19 lat. Uczestnik może wykonać samodzielnie 1 pracę. Nie uwzględnia się prac 

zbiorowych. 

Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika. 

 

Format prac: A4 lub A3. Prac nie oprawiać w passe-partout. Każda praca powinna posiadać na 

odwrotnej stronie czytelną metryczkę informacyjną wypełnioną pismem drukowanym i starannie 

przymocowaną do pracy według wzoru: 

a) imię i nazwisko autora  

b) wiek 

c) imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana  

d) adres szkoły  lub autora, nr tel., e-mail. 
 

Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody 

i wyróżnienia dla uczestników. Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych: 5-7 lat; 8-11 lat; 12-16 

lat; 17-19 lat. Fundatorem nagród i wyróżnień rzeczowych oraz dyplomów jest Urząd Miasta 

Lęborka, Lęborskie Centrum Kultury Fregata oraz Powiat Lęborski. 

Termin składania prac upływa 9 października 2020 r. do godziny 15:00.  

Prace prosimy dostarczać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem (prace nie mogą być 

zrolowane) na adres: 

      Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Różyckiego 2 

84- 300 Lębork 
 

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku oraz instytucji 

współorganizujących konkurs. Organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie lub  e-mailowo 

o wynikach konkursu. Planowane jest uroczyste podsumowanie konkursu w dniu  15 października 

2020r. o godzinie 18:45 w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku (termin może ulec zmianie). 

połączone z wystawą prac plastycznych. 

 Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem 59 8 621 645. 

Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów. Pozostałe prace będzie można 

odebrać do końca listopada 2020 r. w siedzibie MDK.  



 

 

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą  

w Lęborku, przy ul. Różyckiego 2. Przetwarzanie danych  osobowych odbywać   się będzie na   zasadach   przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, z którym można 

skontaktować się e-mailowo: t.szczepanska1@wp.pl 

3. Dane   osobowe  uczestników i zwycięzcy będą  przetwarzane w celu organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu,  a także 

w celach promocyjnych. 

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

5. Uczestnikom  konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz                   

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

 a) imię i nazwisko, 

b) wiek 

c) adres szkoły/placówki; 

d) imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca; 

e) nr telefonu do autora pracy, nauczyciela lub szkoły. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych 

przepisami prawa. 

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się              

z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  


