
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczny Sopot -  nasze miasto” 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego 

Edycja 2021 

120 rocznica nadania praw miejskich miastu Sopot 

 

1.Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie      

Al. Niepodległości 763 

81-838 Sopot 

Honorowy Patronat – Prezydent Miasta Jacek Karnowski 

2. Cele konkursu: 

 - Uczczenie 120 rocznicy nadania praw miejskich miastu Sopot  

- Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci i młodzieży, 

- Ujawnienie i rozwijanie uzdolnień artystycznych  

- Zaprezentowanie dorobku artystycznego placówek oświatowych, wymiana doświadczeń, 

metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów 

- Popularyzacja twórczości dziecięcej 

3. Tematyka prac musi nawiązywać do tytułu konkursu oraz powinna być inspirowana kompleksami 

zielonymi Sopotu, urokliwymi zakątkami Sopotu, architekturą Sopotu. 

4.  Uczestnicy: 

   Dzieci i młodzież w wieku od 4 – 18 lat 

5. Termin nadsyłania prac: 24 września 2021 

6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych   

I kategoria wiekowa     PRZEDSZKOLA 

II kategoria wiekowa   KLASY I - III  

III kategoria wiekowa  KLASY IV – VI 

IV kategoria wiekowa KLASY VII – VIII 

V kategoria wiekowa KLASY PONADPODSTAWOWE 

VI  kategoria OPEN – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych 

7. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs skierowany jest do dzieci  i młodzieży z przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o 

zasięgu ogólnopolskim 

 warunkiem uczestnictwa  w  konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej  

 każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko autora 

b) kategoria wiekowa, wiek  

b) adres szkoły, placówki delegującej 

c) adres mailowy, kontakt telefoniczny 

d) imię i nazwisko opiekuna 

       - Technika prac plastycznych:  

 kredka, pastele, malarstwo,  tuszem, farby, kolaż, itp. 

 obowiązkowy format prac: od A3 do B2  

 prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)  

 Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie, proszę o 

przestrzeganie formatów 

e) prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane, 

- każdy z uczestników może wykonać 1  pracę plastyczną  

- konkurs jest bezpłatny 

- organizator powoła Jury  

- nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Oceniającej 

8. Postanowienia ogólne: 

Termin nadsyłania prac mija 24 września 2021 roku  

Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres 

Młodzieżowy Dom Kultury 

Al. Niepodległości 763 



81-838 Sopot 

 

 

 

9. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawa pokonkursową odbędzie się na przełomie 

września/października 2021, organizator zastrzega sobie zmiany w sposobie wręczenia nagród 

spowodowane sytuacją pandemiczną. 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mdk.sopot.pl lub pod numerem telefonu MDK: 058-551-

41-31 oraz u koordynatora konkursu @ -  edytadawidowska.mdksopot@gmail.com 

Koordynator: Edyta Dawidowska 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.sopot.pl . 

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej: www.mdk.sopot.pl na przełomie 

września/października 2021 

9. Postanowienia końcowe. 

1.Orzeczenia Jury są ostateczne.  

2.W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują    

Organizatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.  

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza: 

a) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

b)oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uczestników konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celu realizacji Konkursu, jego 

promocji oraz ogłoszenia wyników, w tym na publikację pracy konkursowej oraz danych osobowych 

uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) na oficjalnym profilu Młodzieżowego Domu Kultury w 

Sopocie https://www.facebook.com/mdk.sopot1/  oraz na stronie internetowej placówki www.mdk.sopot.pl. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. 

c) oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby konkursu. 

d) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich  

 do    nich na      rzecz Organizatora oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej na stronie       

internetowej placówki  wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w  

Internecie itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

e) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego na kontakt drogą 

elektroniczną ze strony Organizatora. 

f) oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i upowszechnianie go we wszelkich 

materiałach związanych z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, w tym wizerunku uwidocznionego w 

Pracy konkursowej, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, bez ograniczeń co do czasu 

i terytorium,  

g) wykorzystywanie do celów reklamowych i promocyjnych całości dzieła lub jego poszczególnych 

elementów w środkach masowego przekazu: kino, telewizja, Internet, miejsca sprzedaży, 

h) rozpowszechnianie w całości lub w częściach poprzez sieć Internet, wszelkie nadawanie i reemitowanie, 

publikacja na w/w stronach internetowych, wszelkie publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym 

 i) organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez 

uczestników konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac przez firmy kurierskie. 

j) dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody.  

k) prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.  

l) Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, zdjęć oraz 

filmów podczas wręczenia nagród oraz podczas wernisażu  itp. oraz publikacji nadesłanych prac w mediach 

telewizyjnych, internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów. 

ł) osoby towarzyszące laureatom konkursu podczas wręczenia nagród i podczas  wernisażu, wyrażają zgodę 

na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych konkurs. 

m) do prac nadesłanych na konkurs należy dołączyć podpisany załącznik 

n) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych 

zmianach zostanie zamieszczona na oficjalnym profilu MDK Sopot  na portalu Facebook. Zmiany 

Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników. 

http://www.mdk.sopot.pl/
http://www.mdk.sopot.pl/
http://www.mdk.sopot.pl/
https://www.facebook.com/mdk.sopot1/
http://www.mdk.sopot.pl/


Informujemy, że nagrody nie będą wysyłane, w wyjątkowych sytuacjach, nagroda zostanie wysłana na koszt 

odbiorcy. 

Organizatorzy 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczny „Magiczny Sopot -  nasze  miasto” 

Edycja 2021 

120 rocznica nadania praw miejskich miastu Sopot 

 
 

Formularz zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
 „Magiczny Sopot” 

 

I. Dane dziecka: 

 

1. Imię……………………………………………………………………………………...  

2. Nazwisko………………………………………………………………………………  

3. Wiek…………………………  

4. Nazwa i adres przedszkola, szkoły/ innej placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko 
 
 ………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
II. Dane przedstawiciela ustawowego:  

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………..  

2. Adres do korespondencji…………………………………………………………..  

3. Adres e-mail…………………………………………………………………………...  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 
101 poz.926 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania 
nagród oraz w celach promocji Konkursu.  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  Uczestnika Konkursu  
 
…………………………………………………………….  
III. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Magiczny Sopot” 
 
 I. Działając w imieniu ……...……………………………………………………………… wyrażam zgodę na jego udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magiczny Sopot” oraz oświadczam, iż zapoznałam(em) się z 
regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczny Sopot”,  który akceptuję i zobowiązuje się 
stosować do jego postanowień.  
 
 
 
 
 
 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  
 
 
………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 


