
 

XII EDYCJA KONKURSUPLASTYCZNEGO  

„ŚWIAT MOICH DOZNAŃ” 
 

Tarnobrzeski Dom Kultury – 2016 
 
 

na temat:  

„U c z u c i a,  e m o c j e,  m a r z e n i a,  r e f l e k s j e” 

 
Technika - monotypia i inne techniki odbijania, wydruki cyfrowe 

 

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 20 lat  
z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego 

 

Kryteria oceny: 
 technika wykonania odbitek i staranność  zastosowane środki ekspresji  indywidualność 

i kreatywność zastosowanych form przekazu. 
 
Warunki udziału w Konkursie: 

 Można zgłosić trzy prace w formacie A 3, opisane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich 

wykorzystania zgodnie z uznaniem. 
 
Adres i terminy: 
 

 Prace należy nadsyłać na adres: 
 TARNOBRZESKI DOM KULTURY 
 39-400 TARNOBRZEG 
 ul. SŁOWACKIEGO 2 
 z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Świat moich doznań” 
 

 Zgłaszanie prac: 1.04.2016 r. 
 

 Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej: 6.05.2016 r., godz. 15.00. 
 

 Wystawa pokonkursowa: 15.04.2016 - 15.05.2016 r., Galeria TDK 
 
Szczegółowe informacje: komisarz konkursu – art. plast. Bożena Wójtowicz-Ślęzak,  
TDK - Dział RA, tel. (15) 822-21-10, wew. 24 i na www.tdk.tarnobrzeg.pl 
 
 

Z A P R A S Z A M Y !  
 
 
 
 
 

http://www.tdk.tarnobrzeg.pl/


 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA na KONKURS PLASTYCZNY 

„ŚWIAT MOICH DOZNAŃ”* 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy) 
 

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

(imię i nazwisko instruktora, adres, telefon kontaktowy) 
 

Mam .................... lat ....................................................... 
                        (podpis) 
 
 
 
 
 

*Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.  
 
 

OŚWIADCZENIA 
    Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich/uczestnika będącego pod moją opieką prawną w bazie 

danych Tarnobrzeskiego Domu Kultury z siedzibą: ul Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg oraz ich przetwarzanie w celu 

niezbędnym dla  realizowanych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moje/uczestnika 

będącego pod moją opieką prawną dane podaję dobrowolnie iż, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o 

nazwie i siedzibie administratora danych, celu  ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

  Klauzula informacyjna 
   Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,poz. 926 z późn. zm) przetwarza 

powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie 

technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą 

, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.     

   przekreślić w przypadku braku zgody. 

Posiadam zgodę od osób i ich opiekunów prawnych na wykorzystanie  wizerunku w w/w konkursie 

 oraz jego rozpowszechnianie w ramach konkursu. 

           

                                                                                                                                            

……………………………………………………….                

                                                                                                              Podpis składającego  oświadczenie 
 


