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Regulamin  konkursu plastycznego 

na ozdobę wielkanocną 
 

§ 1 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, oraz jej filie i punkty biblioteczne, zwana dalej 

Organizatorem, zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci. 

§ 2 

Temat konkursu: „Ozdoba wielkanocna”. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników z gminy Krasocin w I kategorii: 

 kategoria:  kl. IV – VI szkoły podstawowej.  

2. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice: kartka, ozdoba, figurka, palma, stroik 

 i inne. 

3. Do prac konkursowych należy zamieścić metryczkę zawierającą imię, nazwisko i klasę/szkołę 

autora. 

4. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego Regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Odwołania nie będą uwzględniane. 

5. Przystąpienie do konkursu jest możliwe po wyrażeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów 

osób biorących w nim udział zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestników na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. 

nr 133 poz. 833 z późn. zm. oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Stosowny formularz  

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 12 kwietnia 2019 r.  

do godz. 19 00. 

2. Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej: 15 kwietnia 2019 r. 

3. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród 26 kwietnia godz. 10:00  

w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1, Wypożyczalnia. 
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§ 5 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który 

będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 

3. Kryteria oceny prac są następujące: 

a) samodzielność, 

b) oryginalność, 

c) staranność wykonania. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Złożone prace będą także prezentowane na Facebook’u  

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Krasocinie-

1791184354308174/ w dniach od 15 do 19 kwietnia. Zostaną poddane ocenie odwiedzających 

stronę. Opinie odwiedzających, wyrażone liczbą like'ów, wyłonią zwycięzcę internautów. 

6. Organizator przewiduje dla uczestników nagrody książkowe i rzeczowe.  

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie internetowej 

http://biblioteka-krasocin.pl/gbp/ 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Autorzy z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych przekazują prawo  

do ich bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania w innych 

publikacjach przez Organizatora z nagrodzonych prac. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie 

http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/category/konkursy/plastyczne/  

  

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Krasocinie-1791184354308174/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Krasocinie-1791184354308174/
http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/category/konkursy/plastyczne/
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  

w Krasocinie, ul. Floriańska 1 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, 

 e-mail: processor@poczta.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

– przeprowadzenia jednorazowych lub cyklicznych konkursów, a także publikacji listy 

laureatów w celu budowania pozytywnego budowania wizerunku Administratora w 

przestrzeni publicznej i w mediach na podst. Art.6, ust 1, lit. b RODO, 

– realizacji działań statutowych Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, lit. c RODO, 

– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Biblioteki na podst. Art.6, ust 1, 

 lit. f RODO, 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi 

przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

 w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em/ się z regulaminem konkursu.  

 

………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko uczestnika 


