
Wojewódzki konkurs plastyczny „S.O.S dla bezdomnych kotów!” 
 

 
Regulamin 

 

Organizatorzy 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku. 

2. Fundacja Kotkowo. 

Założenia i cele konkursu 

1. Celem konkursu jest wyczulenie dzieci, młodzieży oraz opiekunów na problem bezdomności 

zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów. 

2. Zgłoszone prace plastyczne powinny ilustrować temat konkursu – problematykę bezdomności 

zwierząt, opieki nad nimi, działań, które można podjąć, by zapobiegać porzucaniu zwierząt, 

a także zachęcać do adopcji zwierząt, w tym szczególnie kotów. 

Warunki udziału 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji 

prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. 

Do konkursu przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

Format prac: od A4 do A3 (lub w wymiarach pośrednich); technika dowolna: ołówek, kredki, 

farby, pastele, grafika, wyklejanie, wydzieranie, collage itp. Do udziału w konkursie 

nie przyjmujemy prac przestrzennych. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę 

(wzór w załączeniu). 

3. Aby zgłosić dziecko do udziału w konkursie należy do 20 stycznia 2023 roku:  

       a) dostarczyć lub przesłać pocztą prace plastyczne na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok 

z dopiskiem „S.O.S dla bezdomnych kotów!” 

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania przesyłki. 

Prosimy nie składać prac, prosimy zabezpieczyć prace przed zginaniem. 

       b) wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK 

www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy/plastyka.  

4. Prace wysłane po terminie i niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

Uwagi końcowe 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane przez Organizatorów Jury. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl w zakładce 

„Konkursy plastyczne” oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres email. 

4. Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie 

Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. 

5. Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe.  

6. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w podsumowaniu dyplomy i nagrody będzie 

można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku do dnia 17.03.2023 r., w dni 

powszednie, w godz. 9.00-18.00.  

7. Istnieje możliwość przesłania dyplomów i nagród pocztą na koszt odbiorcy. W tym celu należy 

skontaktować się z Organizatorem mailowo: d.chojnacka@mdk.bialystok.pl Nagrody nieodebrane 

do 17.03.2023 r. pozostają do dyspozycji Organizatora.  
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8. Regulamin, kartę zgłoszenia oraz dodatkowe informacje znaleźć można na stronach: 

www.mdk.bialystok.pl i www.kotkowo.pl 

9. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail d.chojnacka@mdk.bialystok.pl 

10. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez nauczyciela/instruktora lub rodzica/opiekuna 

prawnego. 

11. W przypadku zgłoszeń indywidualnych - opiekun prawny uczestnika oświadcza, iż wyraża zgodę 

na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz 

publikację prac w tym wizerunków autorów na stronach internetowych Organizatorów, profilach 

Facebook, ogólnodostępnej wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, 

że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na 

stronie www.mdk.bialystok.pl i nie zgłasza zastrzeżeń. 

12. W przypadku zgłoszeń z placówki - zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym 

oświadcza, iż posiada niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie 

(w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz 

Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i nie zgłasza 

zastrzeżeń. 

13. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i złożenie pracy jest równoznaczne 

 z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych 

uczestnika i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu - w tym  

na stronach internetowych Organizatorów oraz w środkach masowego przekazu. 

14. Administratorem danych osobowych jest - Młodzieżowy Dom Kultury 

w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku. 

15. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia 

konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane 

w materiałach dotyczących konkursu. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania danych 

w przypadku, o którym mowa w pkt. 16. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac (z zaznaczeniem 

imienia i nazwiska autora) w materiałach konkursowych, materiałach służących popularyzacji 

wiedzy nt. pomocy dla bezdomnych zwierząt, do organizacji wystaw pokonkursowych, do 

publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz publikacji 

w Internecie - w tym na stronach internetowych i profilach Facebook Organizatorów i w środkach 

masowego przekazu, w celu promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku 

Organizatorów.  

17. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów z zachowaniem praw 

autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania przez MDK w Białymstoku ZPO nr 2 

w Białymstoku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym 

regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 

19. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych została zamieszczona na stronie 

Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku (www.mdk.bialystok.pl). 

 

 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

„S.O.S DLA BEZDOMNYCH KOTÓW!” 2023 

Imię i nazwisko autora: ......................................................................................... 

Wiek autora: ............................ 

Nazwa placówki: ....................................................................................... 

Miejscowość ............................................................. 

tel. ............................. e-mail do korespondencji /obowiązkowo/....................................... 

Imię i nazwisko opiekuna:........................................................................................................... 

Metryczkę należy trwale przymocować na odwrocie pracy. 
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