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PPOOWWIIAATTOOWWYY  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻOOWWYY  DDOOMM  KKUULLTTUURRYY  
77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5,  tel./fax (059) 857 32-06; 

www.mdk.miastko.com.pl;  e-mail:sekretariat@mdk.miastko.com.pl 

Miastko, dnia 23.01.2019 r. 

 
 

REGULAMIN                                                                                                                  
 VI  KONKURSU  TWÓRCZOŚCI  LITERACKIEJ  WIERSZE OD RĘKI 

"W ŚWIECIE FANTASY”  
W POWIATOWYM MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W MIASTKU 

 
 
 
Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku    

                       -  sekcja recytatorsko – teatralna oraz teatrzyk Rummelek 

 

Cele konkursu: 

 poznanie cech komiksu oraz doskonalenie umiejętności tworzenia go, 

 przypomnienie  znanych polskich komiksów oraz ich twórców, 

 wdrażanie do redagowania krótkich wypowiedzi bohaterów komiksu, 

 rozwijanie wyobraźni w związku z wymyślaniem postaci i przedmiotów ze 

świata fantasy, 

 przygotowanie do tworzenia i wykorzystania w komiksie wyrazów 

naśladujących dźwięki świata naturalnego i fikcyjnego, 

 popularyzowanie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży, 

 zachęcanie do podejmowania własnych prób literackich w zgodnej współpracy  

z ilustratorami, 

 zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań w PMDK. 

 
Uczestnicy:  Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych gminy Miastko 

Warunki uczestnictwa:  

 Uczestnikami konkursu powinny być czteroosobowe reprezentacje (w tym  

2 osoby uzdolnione literacko i 2 osoby uzdolnione plastycznie).  

Wiek uczestników w grupie może być zróżnicowany. 

 Duże szkoły miasteckie, ze względu na większą ilość uczniów, mogą wystawić 

po 2 zespoły uczniowskie. 

 Chęć udziału w konkursie należy potwierdzić pisemnie lub elektronicznie 

wypełniając deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie  

i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych i dostarczając go ( lub 

przesyłając za pomocą poczty elektronicznej)  do dnia 5 lutego 2019 r. do 

PMDK w Miastku (sekretariat@mdk.miastko.com.pl) 

 

Termin i miejsce konkursu:  07.02.2019 r. godz. 10.00  - PMDK sala nr 10 
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Zadania konkursowe:  

 indywidualne redagowanie  krótkich wypowiedzi bohaterów komiksowych  

w postaci dymków na określony temat - może być w  formie wierszowanej lub 

prozatorskiej , 

 indywidualne przygotowanie plastycznej wizji postaci ze świata fantasy, 

 zbiorowe tworzenie wyrazów naśladujących dźwięki świata  naturalnego lub 

fantasy, 

 przygotowanie krótkiego komiksu "W świecie fantasy" i jego słowna oraz 

plastyczna prezentacja. 

 

Nagrody: Zwycięzcy konkursu otrzymają puchary oraz dyplomy, ufundowane przez 

organizatora i sponsorów. 

Impreza towarzysząca : wystawka starszych i nowszych komiksów ze zbiorów 

Miejskiej Biblioteki Publicznej i Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 

Dane kontaktowe: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku  

                                ul. Młodzieżowa 5, telefon 59 857 32 06      

 
Organizator:  Irena Remelska   - telefon kontaktowy: 882 174 209 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W VI  KONKURSIE  TWÓRCZOŚCI  LITERACKIEJ  WIERSZE OD RĘKI 

"W ŚWIECIE FANTASY” W PMDK W MIASTKU 

 

 

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

                                 ....................................................................................................... 

                                 ....................................................................................................... 

 

2. Adres:                  ...................................................................................................... 

                                 ...................................................................................................... 

 

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

 

4. Uczestnicy zespołu konkursowego: 

 ..................................................................................... 

 

 ..................................................................................... 

 

 ..................................................................................... 

 

 ..................................................................................... 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zespół………………………………………………………………………………………… 

2. Instytucja patronująca………………………………………………………………………. 

3. Imię, nazwisko, telefon opiekuna zespołu………………………………………………... 

4. Oświadczam, że reprezentuję cały zespół i w jego imieniu wyrażam zgodę na 

uczestnictwo w VI Konkursie Twórczości Literackiej Wiersze od ręki „W świecie 

fantasy” w PMDK w Miastku. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em zespół z regulaminem w/w Konkursu, zespół akceptuje 

jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w/w zespołu na potrzeby informacyjne  

i promocyjne PMDK w Miastku utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

fotograficznych, nagraniowych oraz informacji o uczestnictwie, przebiegu, wynikach 

konkursu oraz przyznanych nagrodach. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,  

iż informacje mogą zostać umieszczane na stronach internetowych, w mediach 

lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, na portalach społecznościowych, YouToube 

oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w związku z udziałem  

w VI Konkursie Twórczości Literackiej Wiersze od ręki „W świecie fantasy”  

w PMDK w Miastku. Wizerunek może zostać umieszczony za pośrednictwem tablic 

ogłoszeniowych placówki, gablot z wyróżnieniami i nagrodami. 

7. Uczestnicy zespołu zostali poinformowani, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że: 

a. Administratorem danych osobowych uczestnika w/w Konkursu jest Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Miastku (77-200), ul. Młodzieżowa 5, dalej jako 

PMDK. 

b. Dane osobowe członków zespołu uczestniczących w VI Konkursie Twórczości 

Literackiej Wiersze od ręki „W świecie fantasy” w PMDK w Miastku, które są 

zawarte w deklaracji uczestnictwa przetwarzane będą w celach organizacji  

i prowadzenia w/w Konkursu przez PMDK. 

c. Dane osobowe członków zespołu uczestniczących w w/w Konkursie po zrealizowaniu 

celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą 

przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas 

przepisami archiwalnymi. 

d. Uczestnik zespołu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

e. Podanie PMDK danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w w/w Konkursie. 

 

 

 

                                            ..………………………………………………………………………………… 
            (data, miejscowość i czytelny podpis opiekuna zespołu) 

 


