
Organizatorami Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży p.t. „LEGENDA” są 
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

TEMATYKA KONKURSU

„LEGENDA” 
Temat można traktować zarówno jako ilustrację znanych i rozpoznawalnych legend, może to być 
własna wizja opowieści, inspirowane wersje alternatywne lub kombinacje tradycyjnych historii.  
A może oryginalny pomysł na własną opowieść?

CELE
• Rozwój wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży 
 z terenu powiatu gorlickiego,
• Popularyzacja wiedzy o znanych zwyczajach, obrzędowości i tradycji przekazywanych    
 w formie podań i legend w połączeniu z własnymi wersjami zilustrowania tych historii,
• Kreowanie i kształtowanie wyobraźni twórczej i oryginalności przekazu własnych 
 wersji legend.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
  i ponadpodstawowych z terenu powiatu gorlickiego w wieku 6-19 lat.
  Przyjmujemy ZGŁOSZENIA ZE SZKÓŁ I INDYWIDUALNE.

2. Prace będą oceniane w 5 grupach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat, 15-17 lat, 18-19 lat.

3. Format prac dowolny, nie większy niż 500 x 700 mm.

4. Udział w konkursie mogą wziąć oryginały prac plastycznych, wykonane w różnych 
  technikach plastycznych w technikach płaskich. Grafiki komputerowe w formie 
  dobrej jakości reprodukcji sygnowanej ręcznie przez Autora. 
  Dopuszczona też jest forma komiksowa, w formie pojedynczych plansz.

5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych i wykonanych z materiałów nietrwałych.

6. Prace z opisem na odwrocie ( załącznik ) należy dostarczyć w opakowaniu chroniącym 
  przed uszkodzeniem w ostatecznym terminie  do 30 kwietnia 2021 r.

na adres:  Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
   ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice
   tel. / fax 18 353 58 91 / e-mail: mdk@gorlice.net.pl

Informacje o werdykcie i ekspozycji będą ogłoszone na stronach MDK Gorlice i przekazane laureatom. 

REGULAMIN POWIATOWEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
dla dzieci i młodzieży 

„LEGENDA”



POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Koszty przesyłki pokrywa Uczestnik konkursu.
• Prace wykonane technikami komputerowymi, należy przesłać w formie wydruków, 
 nie przyjmujemy prac drogą internetową jako wiadomość e-mail itp.
• Prace nadsyłane w rulonach, nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
• Nadesłane prace nie będą zwracane, przechodzą do zbiorów MDK Gorlice.
• Protokół jury będzie dostępny na stronach Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, 
 www.mdk.gorlice.net.pl
• W przypadku nieodebranych nagród będą one wysyłane drogą pocztową na koszt uczestnika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. uczestniczący w konkursie (zarówno autor, jak i nauczyciel/instruktor) wyrażają zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, placówka delegująca lub adres prywatny w przypadku 
zgłoszeń indywidualnych i telefon) i wizerunku do celów informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych związanych 
z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną MDK Gorlice w której biorą udział prace konkursowe przez 
okres ich wykorzystania. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie wymaganych danych uniemożliwi udział  
w konkursie.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki 
niniejszego regulaminu.

Dane
uczestnika

*PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYMZAŁĄCZNIK - OPIS PRACY 
(proszę umieścić na odwrocie pracy)

Adres zamieszkania lub dane placówki (DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZGŁOSZEŃ OD SZKÓŁ)

Dane rodzica / nauczyciela (DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZGŁOSZEŃ OD SZKÓŁ)

imię

nazwa instytucji

imię i nazwisko

Ja niżej podpisany/a /przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego będącego autorem pracy konkursowej dalej jako „utwór”, zgłoszonego do konkursu “Legenda” 
organizowanego przez MDK Gorlice (zwanego Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 
wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 
opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa 
majątkowe do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi 
prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą 
bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na wszelkich polach eksploatacji

wiek

podpis RODZICA / NAUCZYCIELA

nazwisko

adres pocztowy

telefon e-mail

e-mail / strona


