
                         REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

                                „MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL”

I.Postanowienia ogólne:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. 
ks. Jana Twardowskiego.

2.Cele konkursu:

- popularyzacja literatury dziecięcej,

- propagowanie idei czytelnictwa,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych wśród dzieci,

- pobudzanie aktywności twórczej.

3.Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.

4.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

II.Warunki konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
(uczniowie klas 0-III) z terenu miasta i gminy Żarów.

2.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie samodzielnej pracy 
plastycznej w formie portretu lub scenki z udziałem ulubionej  postaci z książki.

3.Technika pracy dowolna: rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd. Forma pracy 
płaska (niezbędna do umieszczenia na tablicy w holu biblioteki).

4.Format pracy: A4 lub A3.

5.Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek 
dziecka, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w konkursie i publikację prac.

6.Należy składać tylko indywidualne prace.

7.Czas trwania konkursu: od dnia 24 maja 2021 roku do dnia 7 czerwca 2021 
roku.

8.Prace należy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2021 roku do godz.16.00 do 
siedziby Biblioteki Publicznej w Żarowie.

9.Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane i przechodzą na własność 
Organizatora.



10.Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w 
publikacjach promujących konkurs i jego działaniach.

11.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece 
Publicznej w Żarowie w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz.15.00.

III.Ocena i nagrody:

1.Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.Prace plastyczne oceniane będą według następujących kryteriów: nawiązanie 
do tematu konkursu, pomysłowości, oryginalności, sposobu i estetyki 
wykonania.

3.Spośród prac konkursowych Jury nagrodzi 3 najlepsze prace w każdej 
kategorii: przedszkolaki i uczniowie klas 0-III.

4.Werdykt Jury jest ostateczny.

5.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na 
ich równowartość pieniężną.

6.Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace 
zostały nagrodzone, podane zostaną do publicznej wiadomości oraz 
umieszczone na wystawie pokonkursowej.

IV.Postanowienia końcowe:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem 
jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.

2.Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich
praw autorskich i przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego 
wynagrodzenia.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości 
wydania nagród Laureatom z powodu: podania nieprawidłowych danych 
osobowych lub braku kontaktu z Laureatem.

4.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument, określający zasady konkursu.

5.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego 
Regulaminu.



Klauzula informacyjna w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej/dziecka oraz w celu
upublicznienia wyników konkursów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com

3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana 
dziecka* imię i nazwisko oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w konkursach organizowanych 
przez Bibliotekę.

4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach oraz 
upublicznienia wyników, punktacji i ocen na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i 
materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć i 
uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, konkursach i innych 
wydarzeniach zorganizowanych przez Bibliotekę, na stronie internetowej Biblioteki, profilach 
internetowych zarządzanych przez Placówkę oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach 
informacyjnych.

6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji 
Placówki na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych.

7. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
8. Pani/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.
9. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

12. Podanie tych danych jest dobrowolne.
13. Pani/Pana dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.

 

Załącznik nr 1 do konkursu



Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym

                                       „Mój książkowy Przyjaciel”

        zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Żarów

                                       im. ks. Jana Twardowskiego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………

w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 
wynikających z regulaminu konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję postanowienia regulaminu 
konkursu.

……………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu




