
XII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej  
MIKOŁÓW 2022 „800 lat Mikołowa” 

 

1. Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie. 

2. W Przeglądzie mogą brać udział osoby zajmujące się sztuką amatorsko, które nie ukończyły wyższej uczelni 
plastycznej i nie posiadają uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

3. Osoba biorąca udział w Przeglądzie musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu przekazania pracy. 

4. Na Przegląd można nadesłać nie więcej niż trzy prace w wykonane w dowolnej technice malarskiej i 
graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy 
dołączyć szkic informacyjny. 

5. Przynajmniej jedna z przekazywanych prac musi wprost nawiązywać do tematu przeglądu: „800 lat 
Mikołowa”. 

6. Maksymalna wielkość pracy to 100 x 70 cm. 

7. Prace przekazywane na Przegląd muszą być oprawione oraz posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie. 
Każda praca na odwrocie powinna zawierać wyraźnie napisane lub wydrukowane i naklejone imię i nazwisko 
autora oraz tytuł. 

8. Prace powinny być starannie opakowane, nadesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Miejskiego 
Domu Kultury (ul. Rynek 19, 43 – 190 Mikołów, tel. 32 226 21 47) wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną 
Deklaracją uczestnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę, co wyklucza możliwość wycofania 
prac przed jej zakończeniem. 

11. Prace zgłaszane na przegląd nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

12. Prace naruszające regulamin (szczególnie w zakresie tematyki i wielkości oraz łamiące zasady opisane w 
pkt 11) nie będą przyjmowane na Przegląd. 

13. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest 
ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

14. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. Ich odbiór będzie możliwy podczas 
wernisażu lub w dowolnym dniu trwania wystawy (po uprzednim kontakcie telefonicznym). Nagrody nie 
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

15. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy uczestnik wystawy. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie (na stronie 
www i w mediach społecznościowych). Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak 
aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych 
lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 
wynagrodzenie. 

17. Prace należy składać w dniach 5-28 września 2022 r. do siedziby organizatora w godzinach otwarcia. 

18. Planowana jest organizacja wernisażu w dniu 1 grudnia 2022 r. Wystawa będzie eksponowana nie krócej, 
niż do 31 grudnia. 

19. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę, zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo 
lub telefonicznie. 



20. Wszystkie prace, zarówno eksponowane na wystawie, jak i niezakwalifikowane, będą mogły być 
odebrane przez autorów w ciągu czterech tygodni od daty zamknięcia wystawy. Po upływie czasu 
magazynowania organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe szkody. 

21. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania lub przesunięcia 
terminów w każdym czasie, a także zmiany regulaminu. O zmianach organizator będzie informował za 
pośrednictwem strony internetowej i profilu FB.  

22. Przystąpienie do przeglądu oznacza akceptację założeń regulaminowych. 

 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA AUTORSKIE: 

1. Przystępując do przeglądu uczestnik oświadcza, że: 

a) jest autorem dostarczonej pracy i posiada do niej prawa autorskie; 

b) zadanie nie narusza praw, w tym praw autorskich majątkowych oraz innych praw wyłącznych, osób 
trzecich;  

2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do korzystania 
oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu zadania konkursowego, ponosi uczestnik.  

3. Uczestnik jako autor pracy dostarczając pracę przenosi na organizatora nieodpłatnie swoje autorskie 
prawa majątkowe do korzystania ze zgłoszonej przez uczestnika pracy w celu przeprowadzenia przeglądu w 
tym wyłonienia nagrodzonych oraz do wykorzystania tej pracy w całości lub w części/fragmentach. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. [zwanego dalej RODO] organizator informuje, iż: 

1. Administratorem danych zawartych na formularzu zgłoszenia do jest organizator tj. MDK w Mikołowie, 
[43-190] Mikołów ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon +48 [32] 226 21 47, e-mail: 
sekretariat@mdkmikolow.eu. 

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych 
oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą można się kontaktować na adres e-mail 
iodo@mdkmikolow.eu lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z dopiskiem „dla IOD”. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników jest możliwość wzięcia udziału w przeglądzie oraz 
podejmowanie przez organizatora działań związanych z realizacją i przebiegiem przeglądu w tym publikacja 
informacji o laureatach i osób wybranych, zgodnie z regulaminem. Celem przetwarzania są również działania 
promocyjno-informacyjne i podejmowane działania statutowe organizatora polegające na publikowaniu prac 
i ich autorów lub laureatów przeglądu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji, a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) w zawartym w formularzu Deklaracji uczestnictwa zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] uczestnika; 

b) zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] uczestnika na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata 
oraz uczestnika wyróżnionego lub wybranego autora pracy; 

c) w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie, wykorzystanie wizerunku uczestnika podstawą prawną 
będzie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  

d) zawartych w protokole komisji [imiona i nazwiska laureatów oraz uczestników wyróżnionych] podstawą 
jest obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji i jej 
archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit c RODO]; 

e) w prowadzonej przez administratora ewidencji zgód zawierającej imiona i nazwiska uczestników jest 
usprawiedliwiony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f RODO]; 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do 
umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia przeglądu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 
oraz związanych z przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością określoną statutem. Brak 
podania wymaganych danych uniemożliwi wzięcie udziału w przeglądzie.  

6. Przechowywanie danych osobowych: 

a) dane imię, nazwisko laureatów przeglądu i osób wyróżnionych zamieszczone w protokole komisji, a także 
dane [imię i nazwisko] na formularzu Deklaracji zgłoszenia uczestnictwa będą przechowywane zgodnie z 
wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. 
poz. 217 ze zm.] tj. przez czas określony w tych przepisach; 

b) dane kontaktowe na formularzu Deklaracji uczestnictwa lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po 
zakończeniu przeglądu będą przetwarzane do czasu zakończenia wystawy, a następnie zostaną usunięte 
[zanonimizowane] po 30 dniach.  

c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one 
przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych na 
skutek ustania ich celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

d) w zakresie prowadzonej przez administratora ewidencji zgód przez okres 10 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę 
powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie obsługi IT, obsługi 
teleinformatycznej, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne działające na odrębnych przepisach 
prawa jak organy kontrolne, nadzorcze czy audytowe. 

8. Uczestnikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo do  dostępu do swoich danych osobowych oraz do 
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania [poprawianie] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich 
usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo ograniczenia lub 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się 
na podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym 
czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków realizacji praw osób 
dostępnych na stronie internetowej w zakładce RODO lub sporządzić własny wniosek i przesłać go na dane 
podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby MDK. 

9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje 
prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do 
UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-
000].   

10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, gdy organizator przeglądu pozyska zgodę na ich podanie w mediach 
społecznościowych. Wówczas dane będą przekazywane poza kraje UE. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Informacje na temat Przeglądu można uzyskać  
w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie  

tel. 32 226 21 47 / galeria@mdkmikolow.eu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu 
 

Deklaracja uczestnictwa w XII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej MIKOŁÓW 2022 „800 lat Mikołowa” 

i oświadczenie wyrażenia zgody  
 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Tel. kontaktowy:  

Adres e-mail*:  

*Na podany adres e-mail zgłaszający będą otrzymywać szczegółowe informacje o przebiegu przeglądu, 
ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród oraz publikacji pokonkursowej. 

 W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X].  
Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody. 

 
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ja niżej 
podpisany uczestnik do celów związanych z organizacją, przebiegiem przeglądu organizowanego przez MDK w Mikołowie i jego 
rozstrzygnięciem w tym kontaktu ze mną jako laureatem przeglądu: 

Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w w/w przeglądzie  i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
podanych w Deklaracji uczestnictwa.  

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych [imię, nazwisko] pod opublikowaną pracą jako autora, laureata, uczestnika 
wyróżnionego w przeglądzie: 
 
      na stronie https://www.mdkmikolow.eu/pl/  i  http://www.gazetamikolowska.eu/  oraz w prasie lokalnej Gazety Mikołowskiej; 

       na stronie FB fanpage MDK w Mikołowie;     

   
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz z 
art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany uczestnik przeglądu dla 
celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych działań statutowych przez MDK w Mikołowie polegających na 
publikowaniu prac konkursowych i ich autorów, laureatów, uczestników przeglądu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych, 
telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w przeglądzie: 

        na stronie https://www.mdkmikolow.eu/pl/  i  http://www.gazetamikolowska.eu/  oraz w prasie lokalnej Gazety 
Mikołowskiej; 

        na stronie FB fanpage MDK w Mikołowie;       
 
    …………………………                                                                                                                       ……….………………….………………….. 
  Miejscowość, data                                                                                                                                   Podpis uczestnika  
 
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca przesłana na przegląd jest wynikiem samodzielnej pracy autora. 
Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone 
prawami osób trzecich.  
2. Jako autor pracy udzielam przeniesienia nieodpłatnie prawa autorskiego do korzystania ze zgłoszonej w ramach przeglądu pracy 
i do jej wykorzystania na zasadach opisanych w regulaminie przeglądu przez MDK w Mikołowie.   
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy 
przetwarzane obywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.  
4. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przeglądu i go akceptuję. 
 
Informacja: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników znajduje się na stronie w Regulaminie 
opublikowanym na stronie internetowej https://www.mdkmikolow.eu/pl/ oraz dostępnym w siedzibie MDK. 
W klauzuli opisany został sposób wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz inne prawa, 
które przysługują osobie, której dane osobowe przetwarza MDK w Mikołowie w związku z organizacją przeglądu.  
 
 
    …………………………                                                                                                                       ……….………………….………………….. 
  Miejscowość, data                                                                                                                                   Podpis uczestnika  
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