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tradycyjna i wsp61czesna 

I. CELE KONKURSU: 

- Zainteresowanie dzieci i mtodziezy rolq maski w obrz~dach oraz tradycji 
r6znych kultur 

- Upowszechnienie maski jako srodka ekspresji plastycznej i emocjonalnej 
- Wyzwolenie radosci i satysfakcji ptynqcej z aktu tworzenia 

II. REGULAMIN KONKURSU: 

- Uczestnikami konkursu mogq bye dzieci i mtodziez w wieku 5 do 15 lat, 
z podziatem na grupy wiekowe: 
I 5-71at 
II 8-111at 
III 12-151at 

- Format, technika, ilose zgtoszonych prac - dowolna 
- Kazda praca powinna bye na odwrocie zaopatrzona w nast~pujqce dane: 
imi~, nazwisko, wiek autora, tytul pracy, pieczCltka z nazwCl, adresem 
oraz telefonem plac6wki, w kt6rej prace wykonano 

- Prace z umieszczonq na zewnqtrz nazwq plac6wki oraz imiennym wykazem 
autor6w z podziatem na grupy wiekowe, tytutem prac nalezy nadestae 
na adres: 

Mtodzieiowy Dom Kultury 
"Dom Harcerza" 

ul. Reymonta 18, 30 - 059 Krakow 

do dnia 8.02.2019 r. 

- Jury dokona oceny i wyboru prac, kt6re wezmq udziat w wystawie, przyzna 
nagrody i wyr6znienia w poszczeg61nych kategoriach wiekowych 

III. PRACE KONKURSOWE: 

- Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo dowolnego wykorzystania 
nagrodzonych i wyr6znionych prac. 
Po zakoriczeniu wystawy, prace powinny bye odebrane do 31.03.2019 r. 

- Nadestanie pracy na konkurs jest r6wnoznaczne z wyrazeniem zgody przez 
uczestnik6w i ich opiekun6w na przetwarzanie ich danych osobowych przez 
organizator6w oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystywanie pracy 
plastycznej i nazwiska autora. Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo 
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wyptacania 
honorari6wautorskich. 

Zapraszamy dnia 20.02.2019 r. 0 godzinie 17:00 
do MDK D.H. w Krakowie przy ul. Reymonta 18 

na wernisaz wystawy pokonkursowej, 
pol~czony z ogloszeniem wynikow konkursu, 

wr«(czenia dyplomow, nagrod oraz wyroznien. 

Termin trwania wystawy 20.02 - 15.03.2019 r. 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w zwiqzku z konkursem jest Organiza
tor. Celem zbierania danych jest prawidtowe przeprowadzenie konkursu. Dane osobowe 
uczestnik6w konkursu b~dq przetwarzane wytqcznie w celach zwiqzanych z konkursem, 
a w szczeg61nosci do ogtaszania wynik6w konkursu. Kazdemu uczestnikowi (opiekuno
wi prawnemu) przystuguje prawo dost~pu do swoich danych, ich poprawiania oraz Zq
dania zaprzestania ich przetwarzania. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyraze
nie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezb~dnym na po
trzeby konkursu. 


	przód
	tył

