
REGULAMIN

gminnego konkursu plastycznego

„Zakładka do książki”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady gminnego konkursu plastycznego Zakładka do
książki zwanego dalej „Konkursem”, ogłoszonego przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska
im. Łukasza Opalińskiego z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 21, 62-010 Pobiedziska

§ 2

Cele Konkursu

1. Zainteresowanie dzieci książką.
2. Utrwalenie wizerunku Biblioteki, jako miejsca przyjaznego dzieciom.
3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności plastycznych wśród dzieci.
4. Stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej zakładki, celem wykorzystania jej do

promowania biblioteki.

§ 3

Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko z klas 0-3 , zamieszkałe w Gminie
Pobiedziska, bądź uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy
Pobiedziska.

§ 4

Zasady uczestnictwa

1. W konkursie można zgłaszać tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika, co
potwierdza oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika : oświadczenie w załączniku
nr  1,

2. Prace konkursowe należy złożyć :
✔ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21, 62-010

Pobiedziska
✔ Oddział dla dzieci - ul. Władysława Jagiełły 25
✔ Filia: Biskupice - ul. Dworcowa 3
✔ Filia: Pobiedziska Letnisko - ul. Gajowa 22, budynek Zespołu Szkół im.

Konstytucji 3 Maja

1



✔ Filia: Pomarzanowice - Pomarzanowice 7, budynek Przedszkola
Niezapominajka

3. Praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
Temat pracy: Zakładka do książki . Format pracy: powinny mieć postać zakładki do
książki,  maksymalnie  o wymiarach 21 cm x 6 cm  .

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, na której należy wpisać wyraźnie
drukowanymi literami następujące dane:

✔ nazwisko i imię
✔ wiek
✔ adres zamieszkania
✔ telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie
podpisane, anonimowe, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Prace plastyczne nie będą odsyłane.

§ 5

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu, na podstawie następujących kryteriów:
✔ zgodności pracy z hasłem konkursowym
✔ oryginalności i pomysłowości przedstawienia tematu
✔ estetyki wykonania pracy
✔ samodzielności wykonania

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 listopada 2022 r. poprzez ogłoszenie
nagrodzonej pracy oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej
organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach
internetowych : http://www.bppob.pl/oraz na stronie bibliotecznej portalu
społecznościowym fb.

3. Organizator przewiduje nagrody w postaci książkowej i dyplomy.
4. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny

poszczególnych prac.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich

równowartość pieniężną.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.bppob.pl

2. Opiekun prawny uczestnika Konkursu z chwilą nadesłania lub dostarczenia pracy
oświadcza, że:
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- opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie prac w celu
powielania i nieodpłatnego rozpowszechniania zakładek z logiem biblioteki i godzinami
otwarcia, publikację oraz udostępnianie fotografii pracy konkursowej na stronie
internetowej biblioteki www.bppob.pl  oraz na fanpage: Biblioteka w Pobiedziskach,
w prasie lokalnej i innych oświadczenie w zał. 1

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz uczestnika
konkursu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Konkursu Plastycznego : Zakładka do książki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).  oświadczenie w zał. nr 1.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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