Regulamin gminnego konkursu plastycznego
„Sowa symbol biblioteki, zaprzyjaźnia się z
bohaterami bajek ”
Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie
Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych miasta i gminy Stryków.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy 0-1
kategoria II – klasy 2-3

Cele konkursu:

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowania
biblioteką.
 Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków wyrazu.
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Warunki uczestnictwa

 Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie prac plastycznych zgodnie
z tematem konkursu „Sowa symbol biblioteki, zaprzyjaźnia się z bohaterami bajek”.
 Indywidualne prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.
 Prace powinny być wykonane w formacie A4 .
 Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka,
wycinanki itp.).
 Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i
nazwisko, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy.
 Do pracy należy dołączyć oświadczenie wg podanego niżej wzoru.
 Opisane regulaminowo prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strykowie, pl. Łukasińskiego 4.
 Termin składania prac upływa 10.04.2019r.
 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 23.04. 2019 roku w sali Ośrodka Kultury i
Rekreacji w Strykowie.

Ocena prac:
Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac:
zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność,
pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

Uwagi końcowe:
1.

2.

3.
4.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności
złożonych egzemplarzy prac.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu
swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).
Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy na konkurs literacki „ Sowa symbol biblioteki,
zaprzyjaźnia się z bohaterami bajek”
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Klasa
Adres zamieszkania
Telefon
Adres szkoły

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu uczestnictwa w
gminnym konkursie plastycznym, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4; numer telefonu 42 719-80-94
…....................................

…..............................................
(data i i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

(data i podpis nauczyciela )

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Strykowie
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RE (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2Informujemy , iż :
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Strykowie, Plac Łukasińskiego 4 ; 95-010 Stryków
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie
literackim na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe laureata konkursu w postaci imienia i nazwiska będą udostępnione w
tomiku poezji wydanych przez Administratora.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
5. Brak wyrażenia zgody będzie skutkował niemożliwością udziału w konkursie.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ
…..............................................
(data i podpis nauczyciela)

….......................................................
(data i podpis rodzica / opiekuna pra wnego)

