Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Na jagody”
§1
Cele konkursu:
- rozwijanie dziecięcej aktywności twórczej
- kształtowanie wyobraźni
- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
- uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę
§2
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
§3
Uczestnicy konkursu:
Konkursu skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 9 lat.
§4
Warunki przystąpienia do Konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej na podstawie baśni
poetyckiej M. Konopnickiej - „Na jagody”.
UWAGA! Nie wolno kopiować ilustracji zawartych w wydaniach książkowych.
1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej samodzielnej pracy konkursowej wykonanej
na kartonie w formacie A3 lub A4 w technice: pastele suche, pastele olejne, akwarela, farba
plakatowa.
2. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie
ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z 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. Urz. UE.L. 2016.119.1),
dalej RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019r.
poz. 1781 tj..)
3. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
4. Prace będące przedmiotem konkursu pozostają u Organizatora.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
§5
Kryteria oceny:
a) estetyka pracy,
b) oryginalność,
c) stopień trudności,
d) jakość wykonania
§6
Każda praca powinna na odwrotnej stronie być oznaczona metryczką: imię i nazwisko, wiek
uczestnika, technika wykonania.

§7
Pracę wraz z kartą zgłoszenia potwierdzoną oświadczeniem rodzica /opiekuna prawnego,
powinny być złożone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu do dnia 21.08.2020 r.
Prace dostarczone po terminie nie zostaną przyjęte.
§8
Ocena prac
1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej
biblioteki oraz stronie internetowej www.zabrodzie.naszabiblioteka.com, najpóźniej do dnia
01.09.2020 r.
§9
Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych laureatom trzech pierwszych
miejsc.
2. W gestii Komisji Konkursowej pozostaje ewentualne przyznanie wyróżnień i drobnych
upominków.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. O sposobie: miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez kontakt
telefoniczny.
§ 10
Zgodnie z 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. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zabrodziu z siedzibą przy ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie.
2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabrodziu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
kontakt e-mail: ochronadanych@zabrodzie.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie organizacja i
przeprowadzenie konkursu plastycznego „Na jagody” zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) w/w
Rozporządzenia,
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym ze
względów rozliczeniowych - 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu
realizacji zadań, o których mowa w pkt 3.

8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 Rozporządzenia.
KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS PLASTYCZNY „NA JAGODY”
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*……………………………………………………..
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego**………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu……………………………………………………………
Wiek uczestnika …………………………………………………………………………………
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy rodzic*/opiekun* nieletniego wyrażam zgodę na udział
dziecka w konkursie plastycznym „Na jagody” jednocześnie akceptując jego Regulamin oraz klauzulę
informacyjną
…………………………………………………………….
/podpis rodzica opiekuna prawnego/
Oświadczam, że nieletni jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza
ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
…………………………………………………………….
/podpis rodzica opiekuna prawnego/
„ Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika,
zamieszczenie i publikowanie na stronie internetowej, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w
przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do
celów organizacyjnych i promocyjnych.” (na postawie art. 6 ust.1 lit. a RODO zgodnie, z którym
„Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.)

……………………………………………………..
( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

„Wyrażam zgodę na używanie wskazanego numeru telefonu przez Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.”**
………………………………………………………………
(podpis rodzica opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić
** dane dobrowolne

Adnotacje organizatora:

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

