Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu ogłasza konkurs dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych na kartkę Bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim.

CELE KONKURSU:
1. Zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi w krajach anglojęzycznych oraz
praktyczne wykorzystanie języka angielskiego.
2. Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży

Tematyka konkursu :
„Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z terenu
miasta Bytom
2. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia (z
motywem świątecznym) i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach – klasy I, II i III.
4. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę.
5. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej
A5

6. Termin składania prac – do 14 grudnia 2022 r.
7. Miejsce oraz sposób składania prac:


prace można składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Dom Kultury nr 1
w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, w godzinach od 8.30 do 16.30 lub
wysłać pocztą na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu Ul. Powstańców



Warszawskich 12 , 41-902 Bytom ważny jest termin dotarcia pracy do
placówki)
8. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – nauczyciele języka angielskiego
oraz nauczyciele plastyki.
9. Komisja nagrodzi 3 najpiękniejsze i najciekawsze kartki z każdej kategorii wiekowej.
10. Uczestników konkursu będzie oceniało jury, według następujących kryteriów:


poprawność językowa



samodzielność wykonania,



pomysłowość i oryginalność formy,



staranność wykonania,



ogólne wrażenie artystyczne.

11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
12. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
Prosimy o zwrócenie uwag, aby prace wykonywane były przez dzieci samodzielnie,
a życzenia pisane przez dzieci odręcznie. Nie będą oceniane prace wykorzystujące
gotowe elementy.
Ogłoszenie wyników nastąpi 16 grudnia (po godz. 18.00). Wyniki konkursu
opublikowane zostaną na stronie MDK nr 1 i FB
Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w holu przed salą Kameralną
MDK 1.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 grudnia o godz. 17.00 w Sali Kameralnej
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.

Wraz z przesłaniem prac akceptują Państwo regulamin konkursu

oraz

wyrażają

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursu.
W razie pytań prosimy kontakt mailowy pod adresem: awalasek@mdk.bytom.pl lub
kontakt telefoniczny pod numerem 32 281 25 08
Prace

należy

opisać

według

załączonego

wzoru

metryczki.

(proszę

wypisać

DRUKOWANYMI LITARAMI)

Imię i nazwisko dziecka:.......................................................................
Klasa:.........................................................................................................
Nauczyciel :.............................................................................................
Szkoła:......................................................................................................
Adres szkoły:..........................................................................................

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) - dalej jako RODO, informujemy , że:
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 z siedzibą w Bytomiu,
ul. P o w s t a ń c ó w W a r s z a w s k i c h 1
2 , tel. 32/281 25 08, e-mail: mdk@mdk.bytom.pl
2. Dane kontaktowe I n s p e k t o r a Ochrony Danych - !OD Urząd Miejski Bytom, ul. Smolenia 3 5 , 4 1 - 9 3 6 B y t o m , e-mail: um@um.by
tom.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim i jego promocji,
zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. llit. a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz. 1231 ze zm.) - w zakresie wykorzystania wizerunku
dziecka.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże skutkowa ć będzie
niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia
obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na
podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz
świadczące usługi na rzecz placówki.
8. Działanie fanpage'a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu społecznościowego.
Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu
społecznościowego. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz
komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez
komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z
korzystaniem z oficjalnego fanpage'a organizatora konkursu nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora
portalu społecznościowego. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je
przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego
przetwarzania i wykorzystywania p r z e z zewnętrznych dostawców oraz przysługujących P ańs t w u praw czy opcji ustawień ochrony prywatności
tych Dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.
9. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i jego promocji. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane
osobowe gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega

retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na
zasadach przewidzianych w regulaminach administratora portalu społecznościowego .
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach aktywności portali społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU - US Privacy Shield.
12. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
13. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem.

