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POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  

im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 

ul. Poniatowskiego 10,  05-400 Otwock 

tel./fax.  +48 / 22 779-33–57;   tel. kom.  +48 / 695-195-697 

e-mail konkursowy: imprezy@pmdk-otwock.pl 

e-mail do sekretariatu: mdk@pmdk-otwock.pl 

www.pmdk-otwock.pl 

 

 

                 

 

 

 

 

Regulamin 
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Architektura mojego regionu” 
 

Konkurs dotyczy architektury powiatu otwockiego 
 

 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Architektura mojego regionu” 
(zwanego dalej „Konkursem”) są Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro 
Andriollego w Otwocku oraz Starostwo Powiatowe w Otwocku (zwani „Organizatorem”). 

2. Tematem konkursu jest architektura powiatu otwockiego powstała przed II Wojną 
Światową inspirowana tzw. stylem świdermajer. 

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży (zwanych dalej „Uczestnikami”) z terenu całej 
Polski. 

4. Cele Konkursu: 
1) wzbudzenie zainteresowania przeszłością regionu otwockiego  oraz  uwrażliwienie  

na piękno starej architektury,  
2) zainspirowanie do poznawania architektury własnego regionu, 
3) zachęcenie młodzieży do pogłębienia wiedzy o artyście M.E. Andriollim, twórcy tzw. 

Stylu „Świdermajer”, 
4) wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć artystycznych młodzieży z różnych 

placówek. 
 

§ 2. 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 
1) kategoria I – osoby w wieku 10 – 11 lat, 
2) kategoria II – osoby w wieku 12 – 14 lat, 
3) kategoria III – osoby w wieku 15 – 16 lat, 
4) kategoria IV – osoby w wieku 17 – 19 lat. 

2. Maksymalna ilość prac wykonana pod opieką  jednego nauczyciela nie może przekraczać  
w danej kategorii 10. 

3. Prace konkursowe powinny być:  
1) wykonane samodzielnie, 
2) w formacie maksymalnie 70 x 100 cm, 
3) nieoprawione, 
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4) wykonane techniką dowolną – płaską lub półpłaską (z wykluczeniem fotografii), 
umożliwiającą zawieszenie na ścianie, 

5) czytelnie opisane na odwrocie. 
4. Praca powinna być OPISANA NA ODWROCIE w następujący sposób: 

a) imię i nazwisko autora,  
b) numer kategorii konkursowej i wiek autora ( np. Kategoria I – 11 lat)  
c) informacja na temat obiektu, który przedstawia – nazwa, adres, miejscowość 

(w zależności od dostępnych danych), 
d) imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca i nazwa 

placówki (nie dotyczy prac przesłanych indywidualnie), 
e) bezpośredni kontaktowy numer telefonu i adres mailowy do nauczyciela lub 

autora pracy/rodzica. 
5. NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRACE nieprawidłowo opisane lub zniszczone (pogniecione, 

podarte). 
 

§ 3. 
 

6. Kartę zgłoszenia oraz załącznik RODO należy pobrać ze strony internetowej Organizatora 
(zakładka Konkursy), wypełnić drukowanymi literami lub na komputerze i wraz z pracą 
konkursową przekazać: 

1) osobiście do sekretariatu PMDK w Otwocku. 
2) listownie na adres: PMDK, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock, z dopiskiem - 

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego regionu”. 
7. Dla każdej kategorii wiekowej należy wypełnić oddzielną kartę (jeśli placówka zgłasza 

uczestników w kilku kategoriach). 
8. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest podpisanie zgody (RODO) na wykorzystanie 

wizerunku oraz danych osobowych, która stanowi załącznik do karty zgłoszenia. 
 

§ 4.  
Organizacja Konkursu 

 
1. Terminarz Konkursu: 

- wysyłka prac: do 29 października 2021 r. (brana jest pod uwagę data wysyłki) 
- ogłoszenie wyników: 17 listopada 2021 r. 
- rozdanie nagród: 26 listopada 2021 r. (szczegóły będą dostępne na naszej stronie   
www.pmdk-otwock.pl w zakładce Konkursy) 
- wystawa pokonkursowa: 26 listopada 2020 r. – 3 stycznia 2021 r. 

2. Jury powołane przez Organizatora dokonuje oceny prac Uczestników biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: 

1) poziom artystyczny, 
2) sposób ujęcia tematu, 
3) staranność wykonania, 
4) zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełnią warunków określonych  

w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą 

liczbą zgłoszeń lub do połączenia dwóch kategorii w przypadku zbyt małej liczby prac  
w danej kategorii. 
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4. Prace przesłane na Konkurs można odebrać osobiście w PMDK po zakończeniu wystawy 
pokonkursowej przez okres 3 m-cy. 

 
 

§ 5. 
Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej. 
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora. 
3. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody jest możliwa wysyłka 
5. Dopełnienie formalności związanych z wysyłką nagrody leży po stronie odbiorcy 
6. Szczegóły dotyczące wysyłki nagród znajdują się na naszej stronie internetowej  

www.pmdk-otwock.pl w zakładce „Konkursy”.  
 

§ 6. 
Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku (zwanego dalej: „PMDK”), z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05 – 
400 Otwock. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski: iod@perfectinfo.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu 

organizacji przez PMDK w Otwocku XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Architektura mojego regionu” i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy PMDK w Otwocku oraz podmioty, którym 
powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego 
celu. 

6. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo dostępu do treści swoich 
danych/danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

7. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo do cofnięcia zgody  
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału  
w konkursie. 

10. Organizatorzy oświadczają, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
2. W razie pytań Uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem konkursu: 

Katarzyna Niklas-Łypka, tel. 22 779-33-57 wew. 13, e-mail: imprezy@pmdk-otwock.pl. 
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