
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,NAJCIEKAWSZA KARTKA WALENTYNKOWA” 

 

Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę  Publiczną w Baranowie z siedzibą w Baranowie  96-314 ul. Armii Krajowej 49  

przewidziany jest dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.  

 

Celem konkursu jest: 

-   rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni, 

 -  rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

 -  promocja biblioteki, 

 -  rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci.  

 

Zasady ogólne:  

1.  Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, samodzielnie wykonanymi. 

2.  Przedmiotem konkursu są kartki walentynkowe wykonane w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 

kredka, pastele, farby, wycinanki, wyklejanki itp.) 

 3. Jeden Autor może zgłosić tylko jedną pracę. 

 

 Postanowienia końcowe  

1.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.). 

 Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.  

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

 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 dostarczonej przez niego pracy. 

 Organizator nie zwraca dostarczonych na konkurs prac oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach 

reklamowych i publikacjach. 

 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy. 

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

oraz niewyłonienia zwycięzcy.  

 

2.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na posiadanie praw autorskich do danych prac. 

 

 Sposób dostarczenia pracy: 

 Pracę plastyczną należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 49 lub do Filii Biblioteki 

Publicznej w Kaskach ul. Królewska 44 

Na pracy( na odwrocie)powinno się znaleźć: 

 -  imię i nazwisko autora pracy 

 -  wiek autora 

 -  numer telefonu  

 

Dodatkowo należy wydrukować, podpisać i dostarczyć  załącznik nr 1. W przypadku kiedy nie ma dostępu do drukarki można 

załącznik nr 1 napisać odręcznie lub wydrukować w bibliotece w czasie składania pracy. 

 

Terminy:  

Pracę należy dostarczyć do 12.02.2021 roku.  

Ogłoszenie wyników i nagrody: Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Wyniki konkursu 

zostaną ogłoszone w dniu 16.02.2020 roku na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.   

Zwycięzca zostanie wyłoniony w trzech kategoriach wiekowych:  6-7lat, 8-10lat i 11-14 lat.  

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają upominki. Organizator Konkursu przewiduje również nagrody pocieszenia. Ze 

zwycięzcami konkursu skontaktujemy się telefonicznie.  



 

 

 

Załącznik nr 1  
 

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

 w konkursie plastycznym „NAJCIEKAWSZA KARTKA WALENTYNKOWA” 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) 


