
Regulamin 

 GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PT. „ ILUSTRACJE DO WIERSZY MARII KONOPNICKIEJ ” 

Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Chwałowicach, Chwałowice 
132, e-mail: gbpradomysl@wp.pl 

Cele konkursu: 
1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę. 
2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych. 
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci. 
4. obchody Roku Marii Konopnickiej 
5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży utworów Marii Konopnickiej 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku: 

I kategoria: przedszkole, klasy 0, I-III 

II kategoria: (kl. IV-VII ) 
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę. 
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie 
były wcześniej publikowane i        nagradzane. 
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do wierszy Marii Konopnickiej 
a) Praca plastyczna na kartkach formatu A3 lub A4  (technika dowolna: plastelina, 

modelina, wydzieranie, malowanie itp.)  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych    

z tematem. 
6. Prace należy dostarczyć osobiście do Bibliotek Publicznych na terenie 
Gminy Radomyśl nad Sanem do 16 maja 2022 r. 
Ocena prac: 
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III w dwóch kategoriach.  
3. Jury oceniać będzie: oryginalność, pomysłowość i kreatywność tematu,            
a także estetykę i samodzielność      wykonania pracy. 
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba 
nagród lub przyznania nagród        dodatkowych. 
5. . Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 maja 2022r. O wyłonieniu zwycięzców 
konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej 
„Komisją”. 
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GCK oraz  na FB 

Bibliotek.  

Postanowienia końcowe 
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz 

Organizatora. 
2. Oddanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
3. Biorąc udział w konkursie uczestnik  oświadcza,  iż  przekazane  prace  są  jego  

autorstwa i wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej oraz FB.  



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Tytuł konkursu: 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko autora: 

....................................................................................................................................................... 

Wiek: 

....................................................................................................................................................... 

Klasa: 

....................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Nazwisko i tel. opiekuna: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a 

……………………………...…………………………………………………...…………… 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a 

………………..…………………………………..……….………………………………… 

(adres, kontakt) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

2016)  

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

(wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

.......................................………………………............................................................................ 

(imię i nazwisko) 

....................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w  „ GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „ Ilustracje do wierszy 

Marii Konopnickiej” 

……………………………………… 

Podpis 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów oraz stronie internetowej konkursu 

imienia i nazwiska mojego dziecka / moich na liście finalistów lub laureatów. 

……………………………………… 

Podpis 

c) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie na stronie internetowej Organizatorów oraz stronie 

internetowej konkursu zdjęć, zawierających wizerunek, zarejestrowanych podczas rozdania nagród oraz zdjęć 

pracy konkursowej. 

……………………………………… 

Podpis 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

………………………………………… 

Podpis 



                                                                                                                                                                            

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych dzieci, ich opiekunów prawnych oraz 

nauczycieli/wychowawców jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w 

Chwałowicach, zwana dalej Administratorem. Administrator wykorzystuje dane osobowe zgodnie        

z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: gbpradomysl@wp.pl 

Dane osobowe: 

- Dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, informacja o niepełnosprawności), 

-Opiekunów prawnych (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, jednostka 

skarbowa), 

-Nauczycieli/wychowawców (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa placówki 

oświatowej) 

– są wykorzystywane w celu przeprowadzenia GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „ Ilustracje 

do wierszy Marii Konopnickiej” zwanego dalej Konkursem, w tym kontaktu z osobami 

zaangażowanymi w Konkurs i przekazania im ewentualnych nagród. Przekazanie danych dzieci oraz 

rodziców/opiekunów prawnych odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.     

a RODO); przetwarzanie danych nauczycieli/wychowawców – na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, jakim jest kontakt z tymi osobami (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. RODO). 

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji 

konkursu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane 

poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres realizacji Konkursu lub do momentu cofnięcia 

zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez osoby, których dane dotyczą. Wycofanie zgody może mieć 

miejsce w każdym czasie, może mieć jednak wpływ na realizację praw wynikających z regulaminu 

Konkursu. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo składania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich 

sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

wykorzystania danych – na zasadach określonych w RODO. Ponadto ma prawo zgłosić skargę do 

organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).  

 

 

 

 


