
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„PALETA WYOBRAŹNI”

PAŁAC MŁODZIEŻY - KATOWICE 2019
REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:
Pałac Młodziezży im. A. Kamińń skiego w Katowicach
Stowarzyszeńie Czasu Wolńego Dzieci i Młodziezży

CELE KONKURSU:
Umozż liwieńie  dzieciom  zaprezeńtowańia ich  ńiepowtarzalńego  sńwiata  wyobrazńńi
w dowolńej techńice plastyczńej; Ińspirowańie do twoń rczych działańń  w dziedzińie sztuk
plastyczńych;  Promowańie  twoń rczej  aktywńosńci  dzieci,  rozwijańie  ich  wyobrazńńi,
pomysłowosńci i abstrakcyjńego mysńleńia; Końfrońtacja dokońańń  młodych twoń rcoń w 

TEMATYKA PRAC: 
dowolńa 

UCZESTNICY:
Końkurs adresowańy jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat - uczestńikoń w zajęcń placoń wek
wychowańia pozaszkolńego oraz do uczńioń w szkoń ł podstawowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 wykońańie  pracy  plastyczńej  w  dowolńej  technice  płaskiej umozż liwiającej

ekspozycję  w  antyramach  (malarstwo,  rysuńek,  techńiki  mieszańe,  grafika,
z wyłączeńiem grafiki komputerowej i malarstwa ńa szkle),

 prace z uzżyciem kasz i materiałoń w ńietrwałych ńie będą przyjmowańe,
 prace zbiorowe ńie będą przyjmowańe,
 wymiary prac dowolńe, goń rńa grańica 50 x 70 cm,
 prosimy  o  przesłańie  prac  nieoprawionych,  płasko  zapakowańych  –  ńie

w rolkach,
 prosimy o spis uczestńikoń w końkursu z dańej placoń wki wraz z adresem iństytucji

i adresem e-mail.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Twoń rcza pomysłowosńcń i wyobrazńńia w zakresie przedstawieńia tematu, ogoń lńa estetyka
i samodzielność wykońańia prac.



Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji
Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:
IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuńa artyst.)
ADRES PLACOÓ WKI (adres z kodem, telefoń, e-mail)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 
21 czerwca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
ńa adres: PAŁAC MŁODZIEZŻ Y
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE
z dopiskiem „PALETA WYOBRAZÓ NI” 
 

O wyńikach końkursu laureaci zostańą powiadomieńi drogą elektrońiczńą.
Protokoń ł jury będzie zamieszczońy roń wńiezż  ńa strońie ińterńetowej Pałacu Młodziezży:

www.pm.katowice.pl do 31 sierpńia 2019 roku.

Uroczyste podsumowańie końkursu plańowańe jest ńa pazńdzierńik 2019 roku.

NAGRODY:
Nagrody  i  wyroń zżńieńia  oraz  katalog  prac  ńagrodzońych  i  wyroń zżńiońych  przyzńaje
orgańizator oraz spońsorzy.
 
                                                                               ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
UWAGI KOŃCOWE:

1) Uczestńicy końkursu wyrazżają zgodę ńa przetwarzańie dańych osobowych przez
Orgańizatora końkursu do celoń w związańych z orgańizacją i promocją Końkursu
oraz  Kolekcji  Sztuki  Dziecka  ńa  podstawie  Rozporządzeńia  Parlameńtu
Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dńia 27.04.2016 r. (wykorzystańie przez
Orgańizatora wizeruńku uczestńika oraz opublikowańie imieńia, ńazwiska oraz
ińformacji  o  otrzymańej  ńagrodzie/wyroń zżńieńiu  ńa  strońach  ińterńetowych
Orgańizatora,  w  publikacjach  wydawńiczych  Orgańizatora  oraz  w  mediach
społeczńosńciowych i ińńych sńrodkach masowego przekazu). 

2) Nie zbieramy kart z  ińdywidualńymi zgodami.  Ińdywidualńe zgody ńa wzięcie
udziału w końkursie poszczegoń lńych uczestńikoń w kazżda placoń wka realizuje we
własńym zakresie i według własńych regulamińoń w.  Prosimy więc o przysyłańie
prac tylko od tych uczestńikoń w, ktoń rzy ńa powyzższe wyrazżają zgodę.

3) Nadesłańe  prace  ńie  podlegają  zwrotowi  i  przechodzą  ńa  własńosńcń  Pałacu
Młodziezży  w Katowicach, mogą bycń  przekazywańe ńa akcje charytatywńe oraz
przekazywańe ińńym placoń wkom w celach ekspozycyjńych a zgłoszeńie pracy do
Końkursu jest roń wńozńaczńe z przekazańiem wszelkich praw autorskich ńa rzecz
Orgańizatora. 

4) Orgańizator zastrzega sobie prawo zmiańy postańowieńń  ńińiejszego regulamińu.
5) Decyzja jury jest ostateczńa
6) Udział w końkursie jest roń wńozńaczńy z akceptacją Regulamińu  oraz zgodą ńa

przetwarzańie w/w dańych osobowych. 
 

http://www.pm.katowice.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodńie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych z dńia 27
kwietńia 2016 r. ińformujemy, izż :

1) admińistratorem dańych osobowych uczestńikoń w końkursu i ich ńauczycieli jest
Pałac Młodziezży im. prof. A. Kamińń skiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy
ul. Mikołowskiej 26;

2) Końtakt  z  Ińspektorem  Dańych  Osobowych  mozż liwy  jest  pod  adresem:
iod@pm.katowice.pl

3) Dańe osobowe uczestńikoń w końkursu i ich ńauczycieli przetwarzańe będą w celu
realizacji ńińiejszego końkursu ńa podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 

4) Udostępńiońe ńam dańe osobowe NIE będą przekazywańe ińńym podmiotom
5) Pozyskańe  dańe  osobowe  NIE  będą  przekazywańe  do  pańń stwa

trzeciego/orgańizacji międzyńarodowej;
6) Dańe  osobowe  uczestńikoń w  końkursu  i  ich  ńauczycieli  będą  przechowywańe

przez okres jedńego roku od czasu rozstrzygńięcia końkursu;
7) Kazżdy  uczestńik  końkursu  i  jego  ńauczyciel  posiada  prawo  dostępu  do  tresńci

swoich  dańych  oraz  prawo  ich  sprostowańia,  usuńięcia,  ograńiczeńia
przetwarzańia,  prawo  do  przeńoszeńia  dańych,  prawo  wńiesieńia  sprzeciwu,
prawo  do  cofńięcia  zgody  w  dowolńym  momeńcie  bez  wpływu  ńa  zgodńosńcń
z prawem  przetwarzańia,  ktoń rego  dokońańo  ńa  podstawie  zgody  przed  jej
cofńięciem;

8) mają  Pańń stwo  prawo  wńiesieńia  skargi  do  UODO  gdy  uzńają  Pańń stwo,
izż  przetwarzańie  dańych  osobowych  Pańń stwa  dotyczących  ńarusza  przepisy
ogoń lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych z dńia 27 kwietńia 2016
r.;

9) podańie  przez  dańych  osobowych  jest wymogiem  końieczńym  waruńkującym
udział  w  końkursie. Jestesńcie  Pańń stwo  zobowiązańi  do  ich  podańia
a końsekweńcją  ńiepodańia  dańych  osobowych  będzie  ńiemozżńosńcń  udziału
w końkursie.


