
Regulamin Konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty!” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Wiosna, ach 

to Ty!”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim 

       ul. Strażacka 1 

       05-311 Dębe Wielkie 

       Tel./Fax. (25) 752 48 16 

       e-mail: gbpdebewielkie@wp.pl 

3. Konkurs trwa do 22.03.2021r. 

4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki 

- www.gbpdebewielkie.pl 

CEL KONKURSU 

       Celem konkursu jest: 

1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci w wieku 3 - 15 lat.  

2. Rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności dzieci.  

UCZESTNICY 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z terenu Gminy Dębe Wielkie. 

2. Kategorie wiekowe uczestników:  

a. I kategoria - dzieci w wieku 3-6 lat 

b. II kategoria - dzieci w wieku 7-10 lat 

c. III kategoria – dzieci w wieku 11-15 lat. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. zgodność z tematem 

b. rozmiar – format A4 

c. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora 

d. technika – dowolna płaska   

e. każda praca musi na odwrocie zawierać imię, nazwisko i wiek uczestnika.  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika/opiekuna 

prawnego Regulaminu w całości. 

3. Uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę plastyczną. 

4. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające wymagane w/w kryteria. 

5. Prace plastyczne powinny być przyniesione do Biblioteki do 22.03.2021 roku (prace 

przyjmujemy w godzinach pracy placówki). 

6. Do pracy konkursowej należy załączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Prace nie będą zwracane. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa. 

2. Do zadań Komisji należy: ocena prac oraz przyznanie nagród. 

3. Komisja dokona oceny wszystkich prac nadesłanych i przyjętych do konkursu pod kątem 

zgodności z tematem konkursu, pomysłowości, oryginalności, techniki wykonania, 

wkładu pracy, zaangażowania w wykonanie pracy i ogólnego wrażenia estetycznego. 

4. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 26.03.2021 roku na stronie internetowej 

Biblioteki - www.gbpdebewielkie.pl 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.  

NAGRODY 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3 nagród dla uczestników w każdej kategorii 

wiekowej 

− 3 nagrody w kategorii dzieci w wieku 3-6 lat (I, II i III miejsce) 

− 3 nagrody w kategorii dzieci w wieku 7-10 lat (I, II i III miejsce) 

− 3 nagrody w kategorii dzieci w wieku 11-15 lat (I, II i III miejsce). 

DANE OSOBOWE 

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają zgodę na: 

a. przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, wizerunku) na potrzeby tego 

konkursu zgodnie z Rozporządzeniem RODO, 

b. nieodpłatną publikację pracy konkursowej uczestnika,  

http://www.gbpdebewielkie.pl/


c. udział dziecka w konkursie. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia 

konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 

publikowana na stronie internetowej www.gbpdebewielkie.pl 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

3. Wszelkie informacje nt. niniejszego konkursu można uzyskać w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Dębem Wielkim Tel./Fax. (25) 752 48 16. 

 

Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* w celu organizacji konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty!”. Przyjmuję do 

wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

W związku z organizacją konkursu oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie  

i powielanie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………  w publikacjach na:  

☐ stronie internetowej,  

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 

*zaznaczyć właściwe  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, 

reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie, telefon kontaktowy: 

 (25) 752 48 16; e-mail: gbpdebewielkie@wp.pl).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się                     

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu plastycznego „Wiosna, ach to 

Ty!”. 

4) Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Wiosna, ach to Ty!”. 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością 

przetwarzania danych.  

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu plastycznego 

„Wiosna, ach to Ty!” 

8) Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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