
 

 

Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny 

CERAMICZNY ŚWIAT – WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,  

RUSZYŁ ZIEMIĘ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rzeźby i ceramiki z cyklu 

CERAMICZNY ŚWIAT. 

Tegoroczną, pierwszą edycję konkursu poświęcamy patronowi naszego 

Młodzieżowego  Domu Kultury, Mikołajowi Kopernikowi. Jego działalności 

zawodowej, odkryciom naukowym, podróżom i jakże ciekawej postaci. Rok 

2023 ogłoszono rokiem Mikołaja Kopernika, niechaj ta okazja stanie się 

inspiracją dla Was Młodzi Artyści do stworzenia prac nie tylko poświęconych 

samej postaci tego wielkiego Polaka, ale również wpływowi Jego największego 

odkrycia na rozwój nauki i kultury.  

Gorąco zachęcamy do poszukiwań tematów w licznych źródłach historycznych, 

literackich, plastycznych. 

Życzymy owocnych poszukiwań i powodzenia w pracy twórczej! 

 

W tym roku Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Poprzez konkurs mamy okazję do 

upamiętniania osoby tego najbardziej znanego na świecie astronoma  

i jego dzieła. Stwórzmy prace inspirowane Kopernikiem i Kosmosem! 



 

Organizator: 

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, www.mdk.wroclaw.pl 

Koordynator: 

 Dorota Korzeniewska, dkorzeniewska@mdk.wroclaw.pl 

Założenia konkursu: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy ceramicznej inspirowanej postacią Mikołaja 

Kopernika.  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lat. 

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas 

1-4 SP,  II kategoria – uczniowie klas 5-8 SP, kategoria III- uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, IV kategoria młodzież pozaszkolna 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i abstrakcyjnego myślenia. 

2. Zachęcenie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu. 

3. Rozwijanie własnych talentów plastycznych. 

4. Wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia. 

5. Kształtowanie szacunku dla nauki i umiejętności czerpania wartości z niej płynących. 

Technika i format prac:  

1. Prace przestrzenne wykonane w technice ceramiki;  maksymalny format pracy: 40x40x40 
cm 

2. Prace dwuwymiarowe np. kafel, relief, płaskorzeźba, malarstwo na ceramice; maksymalny 
 format pracy: 40x40 cm 
3. Dopuszczamy możliwość wykonania prac w masach samo i termoutwardzalnych. 

 

Terminy konkursu: 

1. Nadsyłanie prac konkursowych: 31.10.2023 

2. Ogłoszenie wyników konkursu 27.11.2023 na stronie www.mdk.wroclaw.pl  

3. O terminie wernisażu i wystawie, które planujemy na grudzień 2023 roku, będziemy 

informować na plakatach na naszej stronie i Facebooku. 

 

Adres wysyłki prac i wpisowe: 

1. Zabezpieczone prace prosimy przesyłać w terminie do 31.10.2023 na adres: Młodzieżowy 

Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław z dopiskiem „Konkurs 

Ceramiczny Kopernik”. Do każdej pracy prosimy trwale przykleić metryczkę – załącznik 1. 

2. Formularze zgody (załącznik 2, 3) umieścić w kopercie, którą należy przykleić do pracy. 

3. Prace nadesłane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Udział w konkursie wiąże się z akredytacją wpisową: 35 zł od placówki, za indywidualny 

udział 20 zł.  Wpisowe prosimy wpłacać na nr konta: 89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 

Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika, 50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 20, tytułem „Konkurs 

ceramiczny Kopernik”. 
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mailto:dkorzeniewska@mdk.wroclaw.pl
http://www.mdk.wroclaw.pl/


załącznik 1  

 

Metryczka pracy 

 

Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny 

CERAMICZNY ŚWIAT – WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,  
RUSZYŁ ZIEMIĘ 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
 

WIEK AUTORA 
 

TYTUŁ PRACY 
 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO 
 

NAZWA PLACÓWKI 
I JEJ ADRES 

 

KONTAKT – TELEFON, E-MAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 2 

FORMULARZ ZGODY– UCZESTNIK 

 Wyrażam zgodę na udział 

____________________________________________________________________________  

                                                        (imię i nazwisko uczestnika) 

w  Ogólnopolskim Konkursie  Ceramicznym   CERAMICZNY ŚWIAT – WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,  RUSZYŁ 

ZIEMIĘ organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.  

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą                                       

na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału    w konkursie. 

 

 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem 

samodzielnej pracy mojego dziecka. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 

korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następującym polu 

eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac (w tym w ramach wystawy pokonkursowej), zamieszczanie 

fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach, rozpowszechnianie 

pracy w sieci Internet, w szczególności na fanpage’u Organizatora na Facebooku 

(https://www.facebook.com/mdkkopernik/).  

                                    Uczestnika 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego  w postaci zdjęć     

i filmów z przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest 

dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

________________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o zajętym miejscu w klasyfikacji konkursu 

lub otrzymanym wyróżnieniu w celu informowania na stronach internetowych i na profilach portalu Facebook 

Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

Mając świadomość, iż Facebook przekazuje dane osobowe do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), w szczególności Stanów Zjednoczonych, wyrażam zgodę na takie przekazywanie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną, w tym w szczególności z informacją na temat 

ryzyka, związanego z przekazaniem danych do państw trzecich. 

________________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20,  50 – 007 Wrocław. 

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski: inspektor@coreconsulting.pl, Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa 

prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Cel przetwarzania: 

realizacja konkursu oraz promowanie działalności edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

może zostać wycofana w każdym momencie. Informujemy, że masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także do złożenia 

skargi na przetwarzanie danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie interesu publicznego przysługuje Ci 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. Pełna informacja na temat 

przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu. 

 

________________________________ 

Data i podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego  

uczestnika 

 

________________________________ 
Data i podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego  

https://www.facebook.com/mdkkopernik/
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załącznik 3 

 

 

FORMULARZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – NAUCZYCIEL / OPIEKUN 

 

Ja, niżej podpisany 

 

 

_________________________________________________________________________________

_  

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego w postaci zdjęć  i filmów, z przeprowadzenia Ogólnopolskim Konkursie  Ceramicznym   

CERAMICZNY ŚWIAT – WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,  RUSZYŁ ZIEMIĘ organizowanym przez Młodzieżowy 

Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika  we Wrocławiu.  

 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 

 

 ________________________________ 

Data i podpis nauczyciela lub opiekuna  

 

 

 

 

 

 

Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20,  50 – 

007 Wrocław. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Grzybowski: inspektor@coreconsulting.pl, Wyłom 16, 61-

671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 

1 lit e RODO). Cel przetwarzania: realizacja konkursu oraz promowanie działalności edukacyjnej Administratora. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym momencie. Informujemy, że masz 

prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych do innego administratora, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych. W 

przypadku danych przetwarzanych na podstawie interesu publicznego przysługuje Ci prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. Pełna informacja na temat 

przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu. 
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Nie odsyłać do Organizatora 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny   CERAMICZNY ŚWIAT – WSTRZYMAŁ SŁOŃCE,  RUSZYŁ ZIEMIĘ  

1. Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 
20,  50 – 007 Wrocław. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, Tomasza Grzybowskiego: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-
671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów jest interes publiczny (art. 
6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez Administratora. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów w postaci wizerunku jest zgoda (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO). 

5. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz, w zależności od udzielonych zgód 
promowanie działań edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej i w prowadzonych przez 
niego mediach społecznościowych (Facebook https://www.facebook.com/mdkkopernik/). 

6. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a następnie w 
celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Dane w postaci wizerunku  będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
konkursie.  

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na publikacje danych na stronie internetowej 
Administratora jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

9. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na 
legalność działań podjętych przed jej cofnięciem. 

10. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT; kurierom i 
poczcie polskiej; firmom obsługującym monitoring, przedstawicielom komisji konkursowej jeśli składa 
się ona z osób spoza naszej organizacji, kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej 
działalności, podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany jakie 
są to podmioty napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe). 

11. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na Facebook’u, dane mogą być ujawnione 

Spółkom Facebook’a – Facebook zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz 

spółek działających w ramach grupy: Facebook Payments Inc.; Facebook Payments International 

Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz Facebook Technologies Ireland Limited; WhatsApp 

Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. Oznacza to, że dane osobowe zamieszczone przez 

nas na tym portalu mogą być dostępne globalnie dla tych spółek. 

12. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do treści 
swoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych,  prawo żądania przeniesienia danych do 
innego administratora. W przypadku zgłoszenia żądania realizacji przysługujących praw, Placówka 
zrealizuje je w ramach prowadzonego przez siebie fanpage’a oraz przekaże treść żądania do 
Facebook’a.   

13. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo żądania: 
dostępu do treści swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania 
danych. 

14. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. 

15. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem 
IOD/dane osobowe). 

16. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

17. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profilowaniu. 
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Nie odsyłać do Organizatora 

 
 
 

INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie danych na Facebook’u, prosimy  

dodatkowo zapoznać się z poniższymi informacjami 
 
Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej. 
 
Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd.  
(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, 
których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz 
pkt 13 powyżej).  
 
Zgodnie z oświadczeniem Facebook Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać i przetwarzać 
dane na terytorium poza EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony danych jak na 
terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego poziomu ochrony (więcej informacji dostępnych 
tutaj: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp). 
 
Jakie wiążą się z tym ryzyka? 
 
Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, która korzysta 
z portalu. Dlatego też, potencjalnie, osoby z całego świata będą mogły poznać opublikowane przez nas dane 
osobowe. 
Publikować będziemy tylko takie treści, które nie będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami 
kulturowymi. Nie możemy wykluczyć, że jakaś osoba trzecia będzie chciała wykorzystać te dane do własnych 
celów, np. dokona przeróbki nagrań w zakresie wizerunku lub głosu. Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, 
niezwłocznie poinformujemy o tym właściwy portal oraz dokonamy usunięcia danych na poziomie 
prowadzonego przez nas fanpage’a. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy o tym, czy jakiś 
film lub zdjęcie nadal jest wyświetlane fanpage’u, czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, które tam 
umieszczamy. Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy potencjalny przejaw mowy nienawiści. 
 
W związku z tym, że siedziba Facebooka znajduje się na terenie USA informujemy, iż zgodnie z obowiązującym 
w USA prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy informacji przetwarzanych w 
ramach działalności tych firm - między innymi do danych osobowych klientów i użytkowników. Wskazujemy, 
iż obywatele Unii Europejskiej nie mają możliwości realizacji praw wynikających z RODO, w tym wyrażenia 
sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania danych przez te agencje. 
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