
Konkurs graficzny na plakat inspirowany twórczością Stanisława Lema 
w ramach hopLEM Festiwal 2021 

 
REGULAMIN  

 
„O najwyższym stopniu wyrazistości użytych przez niego środków językowych świadczą opisy 
przynajmniej dwóch fantastycznych krajobrazów. Można przerzucić i tysiąc fantastyczno-
naukowych książek, a nie znajdzie się tak widowiskowych opisów wymyślonych fenomenów jak 
w opowieściach o tworach Solaris - zagadkowych symetriadach, mimoidach, górodrzewach, 
długoniach, chyżach itd. Oraz o Lesie Birnam na Tytanie („Fiasko”), który, co prawda w 
odróżnieniu od szekspirowskiego nigdzie nie idzie, ale za to wciąż się zmienia”. 

Władimir Borisow 
 
 
I ORGANIZATOR 
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Drzymały 26, tel. 95 720 29 11 
 
II WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 16 lat.  
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
4. Uczestnik może wysłać tylko jedna pracę. 
5. Prace należy przesłać w dwóch wersjach:  

1) Do zamieszczenia w Internecie: 
Wymiary: wysokość 1400 pikseli, szerokość 1000 pikseli 
Kolorystyka: RGB 
Rozdzielczość: 72 dpi 
Format pliku: JPG 

2) Do druku: 
Wymiary: wysokość 70 cm, szerokość 50 cm 
Kolorystyka: CMYK 
Rozdzielczość: 300 dpi 
Format pliku do wyboru: JPG, TIFF, PDF 

 
III TERMIN NADSYŁANIA PRAC 
- do 31 sierpnia 2021 r. na adres: jedynka@mckgorzow.pl 
 
IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Najlepsze prace 
zostaną wydrukowane i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Klubie Kultury MCK 
Jedynka w Gorzowie Wlkp. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 września 2021 r. o godzinie 
17:00. 
 
V NAGDODA: 
Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 1.000 zł brutto. Organizator zapewni też nocleg 
dla Laureata Konkursu po uroczystym wernisażu wystawy pokonkursowej (17/18 września 
2021 r.). 



VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze 
zmianami). Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby udziału w 
Konkursie i po realizacji zgodnie z art. 2 w/w ustawy zostaną zanonimizowane.   

2. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 
(Załącznik nr 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informujemy:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp., 
info@mckgorzow.pl. tel. 95 720 29 11 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
iod@mckgorzow.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa tj. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na 
podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zarejestrowania oraz przeprowadzenia pozostałych 
czynności związanych z Konkursem. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe na zlecenie Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w 
tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo 
do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i przyjęcia karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia 
bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzona. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 
wzięcia udziału w Konkursie.  

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Konkursu graficznego na plakat inspirowany twórczością Stanisława Lema 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  

 
Dane uczestnika Konkursu: 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia:  ……………………………………………………………………………….…..……………………………….. 

E-mail kontaktowy:  …………………………………………………………………….…..……….………………………………….. 

Telefon:   ……..…………………………………………………….……………………….………………………………… 

Tytuł pracy:                ….……………………………………………………………………………………….………………………….. 

Ja niżej podpisany: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
podanych w niniejszej karcie zgłoszenia i w celu w niej określonym.    
 
 
Miejscowość, data …………………………..…..                                             Podpis ……………………………… 
  
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z  
04.05.2016) informujemy:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 
Gorzów Wlkp., info@mckgorzow.pl.  tel. 95 720 29 11. 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
iod@mckgorzow.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
tj. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie 
udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zarejestrowania oraz przeprowadzenia pozostałych czynności 
związanych z Konkursem. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego 
prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym 
prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i przyjęcia karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia bez 
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzona. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia 
udziału w Konkursie.  

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
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