
 

         XVII Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO! 
                                                                                                                       

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„DZIECI I MŁODZIEŻ MOKOTOWA W CZASIE PANDEMII”     

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

odbędzie się w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. 

 

Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne! 

                                                                                                

1. Każdy autor może nadesłać do 5 prac w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm (dopuszcza się 

różnice w cm w przypadku odbitek cyfrowych), w przypadku cyklu fotografii do 10 zdjęć. 

2. Prace powinny być przygotowane do prezentacji, tj.: 

 na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie: tytuł pracy/cyklu prac, imię i 

nazwisko i wiek autora; klasę i numer szkoły; imię i nazwisko opiekuna, a na kopertach 

umieścić napis określający kategorię konkursu, 

 prosimy o dołączenie informacji, gdzie i kiedy zostało wykonane zdjęcie lub kogo 

przedstawia, 

 prace mogą być wykonane w technice fotografii tradycyjnej lub cyfrowej, 

 nie będą oceniane prace będące wynikiem montażu cyfrowego (fotomontażu tradycyjnego) 

w technice komputerowej lub innej,  

 prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac podczas 

pokonkursowej wystawy, a także w publikacjach podsumowujących konkurs oraz 

okolicznościowych pocztówkach i kalendarzach. 

 

JURY: oceniać będzie zgodność pracy z tematem, walory artystyczne: piękno i nastrój chwili, 

motyw, ujęcie, wrażenie, emocje, umiejętność obserwacji, jakość techniczną pracy, samodzielność 

wykonania. 

 

Zgłoszenia z poprawnie wypełnioną kartą uczestnictwa (załącznik nr 1) i prace konkursowe 

przyjmuje do 30 marca 2021 r. Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, ul. Puławska 97, 02-595 

Warszawa, tel. 22 844-17-04; 22 845-51-21; e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl 

 

Informacja o wynikach ukaże się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI  

„DLACZEGO LUBIĘ SWOJE PRZEDSZKOLE?” 

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym: 2 grupy wiekowe 

 3-4 latki 

 5/6 latki 

 

Warunki konkursu:  

 ilość prac - do 3-ech w każdej grupie wiekowej z każdego Przedszkola 

 format do A-3, 

 techniki dowolne.  
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 autorów prosimy o czytelne opisanie pracy  na odwrocie  według wzoru:  tytuł pracy, imię i 

nazwisko autora, nazwa placówki, w której wykonano pracę (adres, telefon, e-mail), imię i 

nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

 

Termin składania prac:    
prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać razem z listą 

zbiorczą prac wybranych na konkurs (załącznik nr 2)  do 30 marca 2021 r. na adres : Młodzieżowy 

Dom Kultury „Mokotów”, ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa tel: 22 845-51-21,  e-mail: 

mdkmok@edu.um.warszawa.pl 

 

Ocena prac : 

Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania pracy, 

indywidualny charakter pracy, poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania. 

Prace, które nie spełnią wymagań nie będą brane pod uwagę w ocenie jury. 

Jury oceni prace, przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących grupach 

wiekowych : 

 3-4 latki 

 5-6 latki 

Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!!! 

 

Informacja o wynikach ukaże się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność 

organizatorów. 

 

KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLI  

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

Regulamin: 

 

1. Cele konkursu: 

 rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją, 

 upowszechnienie kultury żywego słowa, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności 

na scenie, 

 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci, 

 popularyzowanie literatury dziecięcej. 

2. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3-4 lata do 5-6 lat z mokotowskich przedszkoli.  

a.  Przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej. 

 Ilość zgłoszonych uczestników nie może przekraczać ilości grup w przedszkolu. 

b. Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych 

w macierzystej placówce.  

c. Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika 

wiersza/utworu. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE. 

PREZENTACJA UTWORU JEST NAGRYWANA NA NOŚNIKACH 

CYFROWYCH W TECHNICE VIDEO W WARUNKACH DOMOWYCH LUB 

W PRZEDSZKOLU. 
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d. Zgłoszenia do konkursu I PREZENTACJĘ CYFROWĄ należy przesłać do organizatora 

konkursu wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik nr 3) na 

adres Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub 

elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@edu.um.warszawa.pl  w terminie do 30 marca 

2021 r.  

e. Oceny prezentacji dokona niezależne, powołane przez organizatora jury uwzględniając: 

stopień opanowania pamięciowego tekstu, interpretację, poprawne i płynne 

deklamowanie /modulacja głosu, dykcja/, wyraz artystyczny – uzasadniony gest 

sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne. Stroje i rekwizyty nie podlegają 

ocenie jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez podsumowanie wyników jury  

i spisanie protokołu. 

        3. Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.  

        4. W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród. 

        5. O wszelkich sprawach, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy, 

do nich też należy ostateczna jego interpretacja.  

        6. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego regulaminu. 

 

Informacja o wynikach ukaże się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

Organizator:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MOKOTÓW” 

02-595 Warszawa, ul. Puławska 97   

Oddział, 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 57 

tel. 22-845 51 21, 22-845 17 04,  

e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl 

 

 

KONKURS LITERACKI na list o Mokotowie Edycja VI 

„Dzieci listy piszą do rówieśników z innych dzielnic” 

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

Regulamin: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza Konkurs na napisanie listu, który w interesujący, 

twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie.  

List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi mieć 

konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do odwiedzin 

Dzielnicy Mokotów. 

2. Celem Konkursu jest chęć lepszego poznania swojej dzielnicy i przywrócenie sztuki pisania 

listów jako formy komunikowania się między sobą. 

3. Do Konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą przysłać 

list  w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie. 

 4. Uczestnicy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do dostarczenia „pracy 

literackiej – listu” wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik nr 4) 

na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub 

elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@edu.um.warszawa.pl  w terminie do 30 marca 

2021 r. 

5. Dla autorów najciekawszych listów przewidziane są nagrody. 

6. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych materiałów. 

7. Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.  
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8. W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród. 

9. O wszelkich sprawach, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy, do 

nich też należy ostateczna jego interpretacja.  

10. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego regulaminu. 

 

Informacja o wynikach ukaże się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność 

organizatorów. 
 

Organizator:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MOKOTÓW” 

02-595 Warszawa, ul. Puławska 97   

Oddział, 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 57 

tel. 22-845 51 21, 22-845 17 04,  

e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl 

 

 

 

 

 

                       ZAŁĄCZNIK NR 1 konkurs fotograficzny 

ZAŁĄCZNIK NR 2 konkurs plastyczny dla przedszkolaków 

ZAŁĄCZNIK NR 3 konkurs recytatorski dla przedszkoli  

ZAŁĄCZNIK NR 4 konkurs literacki  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 

 

pieczęć placówki zgłaszającej 

 

17. Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!  

 

KARTA UCZESTNICTWA – W KATEGORII FOTOGRAFICZNEJ 

 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM p.t. „DZIECI I MŁODZIEŻ MOKOTOWA W CZASIE PANDEMII” 

                                                                                        

 

Imię i nazwisko autora 

 

  

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

Grupa wiekowa 

 

klasa 

 

 

Kategoria, tytuły fotogramów i format  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, specjalność 

nauczycielska 

 

Tel. kontaktowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Warszawa, dnia………..                                                         podpis i pieczęć osoby zgłaszającej  

 

 

 

Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać do Organizatorów odpowiedniej kategorii w terminie  

do 30 marca 2021 r. – dane w Regulaminie.  

 

imię i nazwisko Koordynatora szkolnego ds. Festiwalu: 

tel.: 

adres e-mail: 

 

 

 

 

 



 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu konkursowym w zakresie:  
 

Imię i  nazwisko, wiek,  numer telefonu, adres e-mail, adres i nazwa szkoły 
 

Przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97 02-595 Warszawa tel. 22-845-51-21 zwanym Administratorem Danych Osobowych, 
 
w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu Fotograficznego w ramach festiwalu Mam to! 
Podanie danych jest wymogiem regulaminu konkursu. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez 
okres trwania kolejnych edycji konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym 
w ramach konkursu Mam to!, tj.: DK „Kadr”, Centrum „Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski 
Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Dane  przetwarzane będą jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- wycofania udzielonej zgody; dostępu do danych, uzyskania kopii; do sprostowania danych;  
do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; do ograniczenia przetwarzania danych;  do przenoszenia danych; do złożenia skargi do organu nadzorczego; 
 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 
prowinski.iod@dbfomokotow.pl 

 
 
  
 
          ……………………………………………………………                                                           …………………………………………………………… 

             (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)                                                                        (data, czytelny podpis opiekuna artystycznego) 

 
 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 
Administratorem danych osobowych (ADO) Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest MDK ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa;  

Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać drogą mailową: prowinski.iod@dbfomokotow.pl;   

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO w następujących celach:  

1. Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu „Mam to!”, zgodnie z którymi dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym w ramach konkursu, tj.: DK „Kadr”, Centrum 
„Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; 

2. Publikacji wizerunku na stronie internetowej placówki 

3. Wydania nagród 

4. Promocji Konkursu 

5. Realizacji Gali, która odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania danych mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi na działania ADO do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych; 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), wyrażam 
dobrowolną zgodę na udział mojego dziecka w konkursie chórów „Festiwal MAM to!” i na przetwarzanie jego danych osobowych przez MDK ul. Puławska 97 w Warszawie w celu: promocji 
konkursu, wręczenia nagród oraz umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej MDK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  w zakresie: imię, nazwisko i wiek dziecka, 
wizerunek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i e-mail szkoły. 
 
 
 
 

………..............................................                                    …..……….................................................... 
                                                  data i miejscowość                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
17. Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!  

 

Lista zbiorcza prac z placówki przedszkolnej  

W KATEGORII PLASTYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLI 

Temat „DLACZEGO LUBIE SWOJE PRZEDSZKOLE?” 
 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

tel. kontaktowy 

 

Lp  

Imię i nazwisko autora 

 

grupa wiekowa 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

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

Warszawa, dnia ……………..                                                                      podpis i pieczęć osoby zgłaszającej 

Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać razem z pracami do Organizatorów odpowiedniej 

kategorii w terminie do 30 marca 2021 r. – dane w Regulaminie.  

 

imię i nazwisko Koordynatora szkolnego ds. Festiwalu: 

tel.: 

adres e-mail: 

 

 



 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu konkursowym w zakresie:  
 

Imię i  nazwisko, wiek,  numer telefonu, adres e-mail, adres i nazwa szkoły 
 

Przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97 02-595 Warszawa tel. 22-845-51-21 zwanym Administratorem Danych Osobowych, 
 
w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu Plastycznego dla przedszkoli w ramach festiwalu Mam to! 
Podanie danych jest wymogiem regulaminu konkursu. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez 
okres trwania kolejnych edycji konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym 
w ramach konkursu Mam to!, tj.: DK „Kadr”, Centrum „Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski 
Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Dane  przetwarzane będą jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- wycofania udzielonej zgody; dostępu do danych, uzyskania kopii; do sprostowania danych;  
do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; do ograniczenia przetwarzania danych;  do przenoszenia danych; do złożenia skargi do organu nadzorczego; 
 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 
prowinski.iod@dbfomokotow.pl 

 
 
  
 
          ……………………………………………………………                                                           …………………………………………………………… 

             (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)                                                                        (data, czytelny podpis opiekuna artystycznego) 

 
 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 
Administratorem danych osobowych (ADO) Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest MDK ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa;  

Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać drogą mailową: prowinski.iod@dbfomokotow.pl;   

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO w następujących celach:  

6. Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu „Mam to!”, zgodnie z którymi dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym w ramach konkursu, tj.: DK „Kadr”, Centrum 
„Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; 

7. Publikacji wizerunku na stronie internetowej placówki 

8. Wydania nagród 

9. Promocji Konkursu 

10. Realizacji Gali, która odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania danych mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi na działania ADO do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych; 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), wyrażam 
dobrowolną zgodę na udział mojego dziecka w konkursie chórów „Festiwal MAM to!” i na przetwarzanie jego danych osobowych przez MDK ul. Puławska 97 w Warszawie w celu: promocji 
konkursu, wręczenia nagród oraz umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej MDK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  w zakresie: imię, nazwisko i wiek dziecka, 
wizerunek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i e-mail szkoły. 
 
 
 
 

………..............................................                                    …..……….................................................... 
                                                  data i miejscowość                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
17. Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!  

 

KONKURS RECYTATORSKI 

 

 

…………………………………. 
pieczęć placówki zgłaszającej 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO RECYTUJĄCEGO 

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

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

 

TYTUŁ UTWORU.................................................................................................................... 

 

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA 

 

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

 

GRUPA WIEKOWA ……………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………    Podpis osoby zgłaszającej 

 

 
Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać razem z pracami do Organizatorów odpowiedniej 

kategorii w terminie do 30 marca 2021 r. – dane w Regulaminie.  

 

imię i nazwisko Koordynatora PRZEDSZKOLNEGO ds. Festiwalu: 

tel.: 

adres e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu konkursowym w zakresie:  
 

Imię i  nazwisko, wiek,  numer telefonu, adres e-mail, adres i nazwa szkoły 
 

Przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97 02-595 Warszawa tel. 22-845-51-21 zwanym Administratorem Danych Osobowych, 
 
w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu Recytatorskiego w ramach festiwalu Mam to! 
Podanie danych jest wymogiem regulaminu konkursu. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez 
okres trwania kolejnych edycji konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym 
w ramach konkursu Mam to!, tj.: DK „Kadr”, Centrum „Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski 
Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Dane  przetwarzane będą jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- wycofania udzielonej zgody; dostępu do danych, uzyskania kopii; do sprostowania danych;  
do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; do ograniczenia przetwarzania danych;  do przenoszenia danych; do złożenia skargi do organu nadzorczego; 
 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 
prowinski.iod@dbfomokotow.pl 

 
 
  
 
          ……………………………………………………………                                                           …………………………………………………………… 

             (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)                                                                        (data, czytelny podpis opiekuna artystycznego) 

 
 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 
Administratorem danych osobowych (ADO) Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest MDK ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa;  

Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać drogą mailową: prowinski.iod@dbfomokotow.pl;   

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO w następujących celach:  

11. Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu „Mam to!”, zgodnie z którymi dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym w ramach konkursu, tj.: DK „Kadr”, Centrum 
„Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; 

12. Publikacji wizerunku na stronie internetowej placówki 

13. Wydania nagród 

14. Promocji Konkursu 

15. Realizacji Gali, która odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania danych mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi na działania ADO do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych; 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), wyrażam 
dobrowolną zgodę na udział mojego dziecka w konkursie chórów „Festiwal MAM to!” i na przetwarzanie jego danych osobowych przez MDK ul. Puławska 97 w Warszawie w celu: promocji 
konkursu, wręczenia nagród oraz umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej MDK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  w zakresie: imię, nazwisko i wiek dziecka, 
wizerunek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i e-mail szkoły. 
 
 
 
 

………..............................................                                    …..……….................................................... 
                                                  data i miejscowość                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
17. Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!  

 

KONKURS LITERACKI na list o Mokotowie 

 

 

…………………………………. 
pieczęć placówki zgłaszającej 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

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

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

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

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

 

GRUPA WIEKOWA ……………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………    Podpis osoby zgłaszającej 

 

 
Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i przesłać razem z pracami do Organizatorów odpowiedniej 

kategorii w terminie do 30 marca 2021 r. – dane w Regulaminie.  

 

imię i nazwisko Koordynatora szkolnego ds. Festiwalu: 

tel.: 

adres e-mail: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu konkursowym w zakresie:  
 

Imię i  nazwisko, wiek,  numer telefonu, adres e-mail, adres i nazwa szkoły 
 

Przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97 02-595 Warszawa tel. 22-845-51-21 zwanym Administratorem Danych Osobowych, 

 
w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu Literackiego w ramach festiwalu Mam to! 

Podanie danych jest wymogiem regulaminu konkursu. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez 
okres trwania kolejnych edycji konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym 

w ramach konkursu Mam to!, tj.: DK „Kadr”, Centrum „Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski 
Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Dane  przetwarzane będą jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- wycofania udzielonej zgody; dostępu do danych, uzyskania kopii; do sprostowania danych;  
do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; do ograniczenia przetwarzania danych;  do przenoszenia danych; do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 

prowinski.iod@dbfomokotow.pl 

 
 
  
 
          ……………………………………………………………                                                           …………………………………………………………… 
             (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)                                                                        (data, czytelny podpis opiekuna artystycznego) 

 
 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 
Administratorem danych osobowych (ADO) Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest MDK ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa;  

Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać drogą mailową: prowinski.iod@dbfomokotow.pl;   

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO w następujących celach:  

16. Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu „Mam to!”, zgodnie z którymi dane będą udostępniane innym domom kultury współpracującym w ramach konkursu, tj.: DK „Kadr”, Centrum 
„Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; 

17. Publikacji wizerunku na stronie internetowej placówki 

18. Wydania nagród 

19. Promocji Konkursu 

20. Realizacji Gali, która odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody: art. 6 ust. 1 lit. a 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania danych mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi na działania ADO do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych; 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych), wyrażam 
dobrowolną zgodę na udział mojego dziecka w konkursie chórów „Festiwal MAM to!” i na przetwarzanie jego danych osobowych przez MDK ul. Puławska 97 w Warszawie w celu: promocji 
konkursu, wręczenia nagród oraz umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej MDK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  w zakresie: imię, nazwisko i wiek dziecka, 
wizerunek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i e-mail szkoły. 
 
 
 
 

………..............................................                                    …..……….................................................... 
                                                  data i miejscowość                                                                                                                   czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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