
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego 
pt.:”Masz ukochaną książeczkę - stwórz zakładeczkę”

1. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego ogłasza konkurs 

pt.:”Masz ukochaną książeczkę – stwórz zakładeczkę”

2. UCZESTNICY

W  konkursie  mogą  wziąć  udział  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  uczniowie  szkół
podstawowych klas I-III.

3. CELE KONKURSU

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności,
 Promocja działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice,

 Wybranie najlepszej, oryginalnej zakładki. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  dostarczenie  1  pracy  w  dowolnej  postaci
graficznej, oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej zawierającej zgodę Rodzica/Opiekuna
prawnego dziecka, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 Rodzic/Opiekun  prawny  Uczestnika  wypełniając  formularz  oświadcza  tym  samym,  iż
akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 Dane  osobowe  (imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  telefon,)  Uczestników  Konkursu  i  ich
Rodziców będą przetwarzane  w celach  związanych z organizacją  i  przeprowadzeniem
Konkursu  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  przepisach  o  ochronie  danych
osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 Dane osobowe będą przechowywane Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice
(Administratora) przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie dłużej niż 5 lat po wygaśnięciu 
wszelkich roszczeń i zobowiązań obu stron wynikających z tych przepisów.

Istnieje możliwość żądania - w granicach RODO:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania ,
- ich usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,

            - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich 
żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl

5. ZASADY OGÓLNE
 Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane przez uczestników.

 Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

mailto:marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl


 Nagrodzona  praca  zostanie  m.  in.  opublikowana  na  stronie  internetowej  Biblioteki
Publicznej Gminy Kozienice oraz na profilu Facebook. 

 Uczestnik  Konkursu  poprzez  udział  w  Konkursie  jednocześnie  udziela  zgody  na
publiczne wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża
zgodę  na  wykonanie  praw  autorskich  zależnych;  wielokrotne  publikowanie  (oraz
publikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku Uczestnika) w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach Organizatora, a
także  na  stronach  internetowych  Organizatora  oraz  wykorzystywanie  ich  w  celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

6. DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH

 Do pracy konkursowej muszą być dołączone informacje (imię i nazwisko ze wskazaniem
wieku Uczestnika.

 Prace należy dostarczyć do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im.
ks. Franciszka Siarczyńskiego.

7. HARMONOGRAM KONKURSU

 Termin rozpoczęcia Konkursu – 29 kwietnia 2022 r.

 Termin dostarczania prac konkursowych – 27 maja 2022 r.

 Rozstrzygnięcie Konkursu – 30 maja 2022 r.

 Wręczenie nagród nastąpi  podczas Pikniku ze Stefkiem Burczymuchą– 6 czerwca 2022 r.

 O terminie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony indywidualnie.

8. NAGRODY KONKURSOWE

 wydawnictwa książkowe i dyplomy

9. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych tj.:

- wiek przedszkolny

- wiek szkolny klasy I-III

 Do oceny zgłoszonych prac konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem
jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac konkursowych oraz wybór zwycięzcy.

 Projekt powinien być oryginalny (zabawny, zaskakujący, pomysłowy), powinien 
nawiązywać do tematu konkursu. 

 Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności:

 walory artystyczne i oryginalność,

 spójność z celem konkursu,

 ogólne wrażenie estetyczne,

 Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.



Uwaga! Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  prac
konkursowych  sprzecznych  z  przepisami  prawa,  dobrymi  obyczajami  lub  z  innych  względów
powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

10. KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU

Wszelkich informacji w sprawach związanych z Konkursem udzielają bibliotekarze. 


