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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 2020 

,,ULUBIONY ZWIERZAK KSIĄŻKOWY” 

Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę  Publiczną w Baranowie z siedzibą w Baranowie 96-

314 ul. Armii Krajowej 49. Konkurs to pomysł na wspólną zabawę dla najmłodszych i tych trochę 

starszych( bez ograniczeń wiekowych ). 

Celem konkursu jest: rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, wrażliwości artystycznej, 

propagowanie czytelnictwa i  rozwijanie umiejętności plastycznych wśród czytelników.  

Zasady ogólne:  

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi 

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające ulubionego zwierzęcego bohatera  

 książki dla dzieci wykonane w formacie A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

pastele, farby, wycinanki, wyklejanki itp.) 

 3. Jeden Autor może zgłosić tylko jedną pracę. 

 Postanowienia końcowe:  

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 

 Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie oraz facebooku biblioteki. 

 Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu 

dostarczonego przez niego zdjęcia. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć prac oraz zastrzega 

sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. 

 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystania swojej pracy przez Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz 

niewyłonienia zwycięzcy.  

 Sposób dostarczenia pracy: 

 Pracę plastyczną należy nadesłać w formie zdjęcia lub skanu, w formacie .jpg  na adres e- mail: 

gbpbaranow.kaski@onet.eu .W treści maila należy zamieścić następujące dane:  

- imię i nazwisko autora pracy, 

 - wiek autora 

-numer telefonu,  

Dodatkowo należy wydrukować, podpisać i załączyć w mailu w formie zdjęcia lub skanu załącznik nr 1 

i 2 W przypadku kiedy nie ma dostępu do drukarki można załącznik nr 1 napisać odręcznie i również 

wysłać na podany adres w formie zdjęcia lub skanu.  
 

Terminy:  

Prace należy przesyłać do 07.06.2020 roku.  
 

Ogłoszenie wyników i nagrody: 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone w dniu 10.06.2020 roku na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie. 

Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają  nagrody. Ze zwycięzcami konkursu skontaktujemy się 

telefonicznie.  
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Załącznik nr 1  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………… 

 w konkursie plastycznym „ULUBIONY ZWIERZAK KSIĄŻKOWY” organizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Baranowie.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i zgadzam się z jego 

treścią. 

…………………………………………….. 

(podpis rodzica lub opiekuna) 
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 Załącznik Nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w zakresie obsługi wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych    z dnia 27 

kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna  

z siedzibą w Baranowie (96-314) ul. Armii Krajowej 49. 

2) Inspektorem danych osobowych w jest Pani Justyna Rytel – Kuc, e-mail: 

 jrkdoradztwo@gmail.com 

3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienie ochrony danych 

osobowych uczestników imprez, konkursów organizowanych przez Bibliotekę oraz bezpieczeństwo 

ich uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia. 

4) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

7) W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału dziecka w organizowanych przez Bibliotekę imprezach 

 i konkursach. 

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

       …………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 
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