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 „Rejewski, nasz bohater i ziomek 

W Bydgoszczy miał swój domek 

My o nim pamiętamy 

Do konkursu Was zapraszamy” 

 

Regulamin Metropolitalnego Konkursu Plastycznego  

z okazji 90 rocznicy złamania szyfru Enigmy  

„MARIAN REJEWSKI – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” 

 
1. Organizatorzy:  

a) Miasto Bydgoszcz  

b) Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz,  

tel. 52 348 50 02,  www.mdk5.pl   

c) Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz  

 

2. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i placówek kultury prowadzonych przez powiaty i 

gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.   

3. Cele konkursu:  

a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień 

b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego i promowanie kreatywności 

c) promowanie dokonań Mariana Rejewskiego 

d) poszerzanie wiedzy o wybitnym bydgoskim matematyku i kryptologu  

  

4. Organizatorzy oczekują: 

     - prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej   

       technice plastycznej (np. pastele, kredki, tempera, akryl, dozwolona jest także technika mieszana)  

     - prac wykonanych w technice cyfrowej - grafika 2d, grafika 3d zgodnych z tematem konkursu:  

 

„MARIAN REJEWSKI – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” 

 

Organizatorzy, na podstawie ocen Komisji Konkursowej, wyłonią zwycięzców i przyznają nagrody 

w poszczególnych kategoriach wiekowych, osobno spośród prac, które wpłyną z Miasta Bydgoszczy oraz 

prac z pozostałych Gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.  

a) dla uczniów klas 1 – 3   

b) dla uczniów klas 4 – 6  

c) dla uczniów klas 7 – 8  

 

 

http://www.mdk5.pl/


 

 

5. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia do   

     MDK5) na adres: MDK nr 5 w Bydgoszczy,  ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz.  

     Prace wykonane w technice cyfrowej należy przesłać na adres e-mail enigma@mdk5.pl   

Termin dostarczenia prac - 9 grudnia br. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.metropoliabydgoszcz.pl , www.mdk5.pl,  

www.facebook.com/mdk5  nie później niż 16 grudnia 2022 r.  

Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie rozdania nagród.  

6. Każda praca musi być opisana w następujący sposób:  

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………  

Klasa i wiek uczestnika …………………………………………………………..  

Nazwa i adres placówki uczestnika ………………………………………………………………………..  

Dorosła osoba do kontaktu (e-mail i nr telefonu) ………………………………………………………….  

  

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych:  

a) Administratorem danych osobowych uczestnika na czas trwania Metropolitalnego Konkursu Plastycznego 

z okazji 90 rocznicy złamania szyfru Enigmy „MARIAN REJEWSKI – bydgoszczanin, matematyk, 

kryptolog” jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 z siedzibą przy ul. Krysiewiczowej 8 w Bydgoszczy  

b) Dane osobowe uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom współorganizującym konkurs.   

c) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, rodzic uczestnika ma prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych.  

• poprawiania swoich danych osobowych.  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy  

powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych.  

• wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

d) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne: 

- z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich określonych w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu do wykonanej pracy na Organizatorów tj. Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Metropolia 

Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy oraz 

- z akceptacją treści Regulaminu  

począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

 

 

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH  do pracy plastycznej, pracy 

wykonanej w technice cyfrowe złożonej* w Metropolitalnym Konkursie Plastycznym z okazji 90 

rocznicy złamania szyfru Enigmy „MARIAN REJEWSKI – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” 

  

Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone, wyłączne, osobiste i majątkowe prawa autorskie do 

przekazanej na konkurs pracy. Praca nie jest w żaden sposób obciążona lub ograniczona prawami lub 

roszczeniami osób trzecich, Stworzona przeze mnie praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Praca 

nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej pracy.  

  

PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH  

Wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi praw autorskich, praw majątkowych, danych osobowych do 

nadesłanej pracy plastycznej, pracy wykonanej w technice cyfrowe złożonej* w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy; 

b) wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę; 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których daną pracę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

d) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. c) - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci, w tym Internet; 

e) wykorzystania pracy lub jej fragmentu do innego celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, 

plakatu, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, etc.; 

f) przechowywania; 

g) prawa do wykorzystywania dla celów promocji, dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na 

Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 

 

 

 

 

.........................................................                                            .................................................................... 
(Miejscowość i data)                                                                                                                        (Podpisy rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu) 


