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„CHROŃMY BIORÓŻNORODNOŚĆ !”
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI UKAZUJĄCY

BOGACTWO PRZYRODY BYDGOSZCZY 
OCZAMI MŁODEGO ARTYSTY-MARZYCIELA

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do uważnego spojrzenia na otaczający świat i zwrócenia
uwagi na piękne przyrodnicze zakątki Bydgoszczy. Zauważcie bogactwo fauny i flory naszego miasta we
wszystkich  jego  odsłonach.  Spójrzcie  na  piękne  parki  oraz  ogrody  z  mnóstwem  roślin  i  owadów,  na
ukwiecone balkony i skwery, a także na tereny spacerowe pełne śpiewających ptaków oraz rzeki wijące się
przez całą Bydgoszcz. Warto dbać o bioróżnorodność naszego miasta i chronić ją. Swój zachwyt i troskę
wyraźcie w formie plastycznej bądź literackiej.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy,
ul. K.K. Baczyńskiego 3 85-805 Bydgoszcz, tel. 52 375 53 49  
           www.mdk1.bydgoszcz.pl

CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej dzieci.
2. Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania talentów literackich i plastycznych.
3. Poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników.
4. Przedstawienie w formie literackiej i plastycznej bogactwa przyrody naszego miasta we wszystkich 

jego formach. 
5. Uświadomienie dzieciom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z bogactwa różnorodności 

biologicznej miasta i określenie  sposobów jego ochrony.
6. Umożliwienie konfrontacji uczniowskich talentów. 

UCZESTNICY: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszczy i zostanie 
przeprowadzony w następujących kategoriach: 

Klasy I-III – kategoria plastyczna
Klasy IV-VIII – kategoria literacka  

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
3. Każda praca powinna posiadać czytelną metryczkę Załącznik nr 1 zawierającą:

 a) imię i nazwisko autora
 b) klasę
 c) tytuł pracy
 d) nazwę placówki
 e) dane teleadresowe placówki (w tym aktualny adres poczty elektronicznej)
 f) imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu.

4. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest również pisemne wyrażenie zgody na 
uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem 
zawartym w Załączniku nr 2

5. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy ukazującej temat konkursu:
a) klasy I-III wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A4-A3; dopuszczalne są
formy przestrzenne; 
b) klasy IV-VIII napisanie wiersza (minimum 10 wersów); forma dowolna.  

6. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jeden utwór/jedną pracę.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie z przyczyn od niego
niezależnych.

http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/


 PRAWA AUTORSKIE 
 1. Złożone prace przechodzą na własność MDK nr 1 i nie podlegają zwrotowi.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 - przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej Pracy konkursowej (w 
rozumieniu ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 - nadesłana Praca jest wynikiem samodzielnej twórczości,
 - nadesłana Praca jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach,
 - nadesłana Praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonej
pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora konkursu. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w 
Bydgoszczy nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i 
rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła, jakie stanowi praca konkursowa oraz do 
wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych placówki w mediach 
społecznościowych oraz stronach internetowych Miasta Bydgoszczy.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
Prace wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 należy dostarczyć  do dnia 6 maja 2021r.
a) kategoria plastyczna – na adres:  MDK1, ul K.K. Baczyńskiego 3

85-805 Bydgoszcz  
z dopiskiem „Chrońmy bioróżnorodność”

b) kategoria literacka – listownie na podany wyżej adres, bądź elektronicznie na adres mailowy:
mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl

Pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres e-mailowy Działu Organizacji
Imprez MDK1: mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl

OCENA PRAC I NAGRODY: 
1. Konkurs jest realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego.
2. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. 
3. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: zgodność z tematem i sposób jego ujęcia, 

wartość ekologiczną, pomysłowość, w przypadku prac literackich także – ortografię i stylistykę.  
4. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 

klasy 1-3 klasy 4-5 klasy 6-7 klasy 8
5. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego w 

MDK1 w terminie podanym przez organizatora w czasie późniejszym. Finaliści zostaną 
zaproszeni mailowo bądź telefonicznie.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod 
załącznikami.

TERMIN ZAKOŃCZENIA KONKURSU:  Finał zaplanowany jest na 18 maja 2021r. 
Forma zakończenia konkursu zależna jest od sytuacji epidemiologicznej.
Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

mailto:mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl
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Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu 

„Chrońmy Bioróżnorodność” 

KARTA INFORMACYJNA DOŁĄCZONA DO PRACY 

(należy wypełnić drukowanymi literami  i przesłać do organizatora)

„CHROŃMY BIORÓŻNORODNOŚĆ!”  KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 
Dane autora pracy

Imię

Nazwisko

Klasa (zakreślić kółkiem) 1             2             3             4             5             6             7             8

Tytuł pracy/wiersza

Dane placówki oświatowej

Nazwa

Ulica/numer

Kod pocztowy/miejscowość

Nr tel oraz e-mail

Dane  osoby zgłaszającej dziecko - nauczyciela lub rodzica

Imię i nazwisko

Nr tel oraz e-mail 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 poz. 833 z późn. zm). Powyższe dane będą 
wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocja konkursu. Udzielam MDK1 w 
Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym moim wizerunkiem na stronie 
internetowej MDK1 i FB MDK1 oraz na stronach internetowych Miasta Bydgoszczy w celach związanych z 
promocją i organizacja ww. konkursu.

                                     …...............................................................................................
                                              data, podpis osoby zgłaszającej



Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu 

„Chrońmy Bioróżnorodność”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Dotyczy:   Konkursu plastyczno- literackiego ukazującego bogactwo przyrody Bydgoszczy oczami młodego artysty
-marzyciela o nazwie  „Chrońmy Bioróżnorodność” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ........................................................................................................
                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie „Chrońmy Bioróżnorodność”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy
w  ramach  Bydgoskiego  Grantu  Ekologicznego,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  konkursu.  Udział  w
konkursie  jest  dobrowolny  i  oznacza  akceptację  Regulaminu.  Ponadto  potwierdzam,  że  zapoznano  mnie  z
Regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na zawarte tam zasady dotyczące jego organizacji i udziału.

………………………..                     ……….………………….................…………………
          Data                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  dziecka (imienia i  nazwiska dziecka, wieku
dziecka, wizerunku dziecka) na stronie internetowej MDK nr 1 , FB MDK1 oraz na stronach internetowych Miasta
Bydgoszczy , a także w przypadku nagrodzenia pracy dziecka, umieszczenie danych dziecka w podanym zakresie na
liście laureatów na w/w stronie internetowej, w związku z  udziałem mojego dziecka w konkursie o nazwie „Chrońmy
Bioróżnorodność” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy.

………………………..                     ……….…………..………….................………………
          Data           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Ponadto wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody na wielokrotne,  nieodpłatne publikowanie  wykonanej przeze
moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji okolicznościowej,
prezentacjach i wystawach pokonkursowych na  stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
(Facebook) Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy,  a także Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w innych
formach utrwaleń.

………………………..                     ……….…………………………....................…………
          Data            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119.1) – dalej RODO

1. Administratorami  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  nr  1  w
Bydgoszczy przy ul. Baczyńskiego 3, kod pocztowy 85-805.

2. W sprawach  związanych  z  ochroną  swoich  danych  osobowych  możecie  się  Państwo kontaktować  z
Inspektorem Ochrony  Danych  Osobowych  za  pomocą e-mail:  iod@um.bydgoszcz.pl lub  pisemnie  na
adres MDK nr  1  w Bydgoszczy  przy  ul.  Baczyńskiego  3,  kod pocztowy  85-805  -  Inspektor  Ochrony
Danych Osobowych.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit a RODO oraz art. 81 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.) – w zakresie wykorzystanie
wizerunku.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu „Chrońmy Bioróżnorodność”, będą przetwarzane w

celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu.
6. Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  dobrowolna.  Można  ją  wycofać  

w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie.
7. Państwa dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a

także  Urzędowi  Miasta  Bydgoszczy  w  ramach  Bydgoskiego  Grantu  Ekologicznego  „Chrońmy
Bioróżnorodność” finansowanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

8. Do  danych  osobowych  mogą  mieć  dostęp  pracownicy  administratora  danych  
na podstawie  wydanych  upoważnień,  a także m.in.  osoby znajdujące się  w komisjach konkursowych
(jury), osoby korzystające ze strony internetowej , w tym portali społecznościowych Młodzieżowego Domu
Kultury Nr 1 w Bydgoszczy.

9. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1. Dostępu do danych osobowych.
2. Poprawiania danych osobowych.
3. Cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,

którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  
O wycofaniu zgody należy  powiadomić w formie pisemnej i  mailowej  Administratora Danych
Osobowych.

4. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Wniesienia  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  wyłącznie  do ich przechowywania   w

przypadku:
a) zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
b)  potrzeby  zapobieżenia  usunięcia  Państwa  danych,  pomimo  wygaśnięcia  prawnego  tytułu  do  ich  
przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu 
administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani  /  Pana  dane  osobowe   nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  

w tym profilowaniu.
12. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej.

mailto:iod@um.bydgoszcz.pl

