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 XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

8 – 15 MAJA 2019 

 

„MÓJ PRZYJACIEL MIESZKA W KSIĄŻCE” 

 

Konkurs plastyczny  

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

Cele konkursu: 

         1.   Promocja książki  oraz czytelnictwa, 

2. Rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród dzieci z gminy 

Zbuczyn, 

3. Promowanie talentów plastycznych,  

4. Czynne uczestnictwo w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek,  

 

 Organizator: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 

 

Termin i miejsce składania prac: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r./wtorek/ do godz. 17.00. 

 

 

http://www.biblioteka.kosakowo.eu/2010/11/oglaszamy-konkurs-na-szopke-bozonarodzeniowa/
http://www.biblioteka.kosakowo.eu/2010/11/oglaszamy-konkurs-na-szopke-bozonarodzeniowa/
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Adresaci konkursu:  

Konkurs skierowany jest do dzieci  z placówek kulturalno – oświatowych, świetlic, 

przedszkoli, szkół podstawowych, z terenu Gminy Zbuczyn. Rodzice lub opiekunowie mogą 

zgłaszać prace swoich dzieci indywidualnie. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną 

pracę.  

 

Kategorie wiekowe:  

• Przedszkola – 3 i 4 latki  

• Przedszkola – 5 latki i kl. „0” 

• kl. I-III 

 

Temat konkursu: 

Zadaniem uczestników jest namalowanie obrazu, przedstawiającego ulubionego bohatera 

książkowego, o którym dziecko  może powiedzieć, że jest to jego przyjaciel. Zachęcamy 

rodziców, nauczycieli, opiekunów do podjęcia z dziećmi  rozmów na  temat przyjaźni, 

interpretacji jego ulubionych książek i wyszukania postaci do namalowani.  

 

Technika:  

Prace konkursowe muszą być wykonane farbami akrylowymi na płótnie (blejtram) 

o wielkości 30x40 (dostępne w sklepach plastycznych, papierniczych oraz na platformach 

internetowych). Prace w innej formie (np. na papierze) nie będą dopuszczone do konkursu. 

 

Zasady opisywania prac konkursowych:  

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna mieć przyklejoną  na odwrocie wypełnioną 

kartę zgłoszenia - załącznik nr 1.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Komisja powołana przez organizatorów oceni prace według kryteriów: samodzielność 

wykonania, zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, 

wkład pracy. 
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Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej GOK 

Zbuczyn: gokzbuczyn.pl oraz profilu Facebook do dnia 08.05.2019 r. Z prac 

konkursowych zostanie zrobiona wystawa pokonkursowa, którą będzie 

można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbuczynie .  

 

Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie oraz zaproszeni na uroczystość 

wręczenia nagród. Wszystkie prace należy odebrać w ciągu tygodnia po uroczystości 

rozdania nagród. 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają bibliotekarze: Hanna Jurzyk, oraz 

Małgorzata Mikołajczuk , tel. 500-799-675. 

 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac prezentowanych na wystawie 

pokonkursowej.  

 

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie: 

www.gokzbuczyn.pl 

 

Załączniki do regulaminu:  

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gokzbuczyn.pl/
http://www.gokzbuczyn.pl/
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Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

• Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna   oraz Gminny Ośrodek Kultur 
z siedzibą    w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3, NIP 821-19-35-045 Regon 000954716. 

• Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursu (dalej jako 
„Uczestnik”). 

• Istnieje możliwość, iż przebieg Konkursu, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 
utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

• Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz  Gminny Ośrodek Kultury jego 
wizerunku, utrwalonego w trakcie Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez 
jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. facebook, youtube, 
witrynie internetowej www.gokzbuczyn.pl) i stronach internetowych pokrewnych dla Gminnej  
Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury oraz podmiotów z nią współdziałających 
w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Zbuczyn), lub wykonanych na jej zlecenie 
publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych 
(także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w związkuz organizacją Konkursu lub dotyczącą jej działalnością 
informacyjną lub promocyjną. 

• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r.w sprawie 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 119/1 z 
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

◦ Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3 

◦ Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Kontakt do IOD: 
iod@zbuczyn.pl 

◦ Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w 
mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, tj. 
odrębnej zgody, 
 o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

◦ Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być  przekazywane do państw trzecich 
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała 
decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich 
przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony 
danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych 
przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe będą przekazywane odbiorcy w 
państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

◦ Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania 
zgody; 

◦ Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

◦ Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
◦ Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do 

uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO; 
 

http://www.gokzbuczyn.pl/
http://www.gokzbuczyn.pl/
mailto:iod@zbuczyn.pl
mailto:iod@zbuczyn.pl

