
Regulamin konkursu plastyczno- literackiego 

,,Twórczość Marii Konopnickiej. Nawiązania literackie i plastyczne” 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Filia 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi (ul. 

Dehnelów 35). 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Upowszechnianie wśród najmłodszych czytelnictwa oraz zachęcanie do aktywnego 
korzystania z Biblioteki. 

2. Rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej i literackiej u młodych 
czytelników. 

3. Popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej w związku z obchodzonym rokiem 
autorki w jej 180 rocznicę urodzin 

III. ZASADY I TRYB PROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do czytelników Biblioteki w wieku od 5 do 12 lat. 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i mogą stanowić: rysunek, wiersz, 
krótkie (maksymalnie pół strony A4) opowiadanie. Ważne, aby były zainspirowane 
utworem Marii Konopnickiej. 

3. Każde dziecko biorące udział w konkursie może dostarczyć tylko jedną pracę. 

4. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej nie 
publikowanymi, nieprezentowanymi na innych konkursach i wykonanymi 
samodzielnie. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 
o tych faktach. 

5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz 
zawierać numer telefonu do rodzica/opiekuna. 

6. Prace niepodpisane (anonimowe) nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Jury złożone z pracowników Biblioteki dokona wyboru dwóch najciekawszych prac. 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów dwóch najciekawszych prac nagrody 
książkowe. 

2. Fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi. 

3. Nagrody książkowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 
równowartość pieniężną. 



V. TERMINY 

1. Prace należy przekazać do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w dniach 
od 9 do 16 maja 2022 roku. 

2. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz klauzulę 
informacyjną (załącznik nr 2). Można je wydrukować i wypełnić w domu lub wypełnić 
na miejscu przez osobę upoważnioną, czyli rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Prace 
bez ww. oświadczenia oraz klauzuli nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Autorzy dwóch najciekawszych prac o wygranej w konkursie zostaną poinformowani 
telefonicznie 17 maja. 

4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie z 
rodzicem/opiekunem dziecka. 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

2. Zgłoszone prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w 
celach promocyjnych oraz zamieszczenia pracy w mediach społecznościowych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wizerunkiem dziecka utrwalonym na fotografii. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej 
http://mbp.czeladz.pl/bip/regulaminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbp.czeladz.pl/bip/regulaminy


Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu plastyczno- literackiego 

,,Twórczość Marii Konopnickiej. Nawiązania literackie i plastyczne” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu) 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam (em) się z Regulaminem konkursu plastyczno- literackiego ,,Twórczość Marii Konopnickiej. 

Nawiązania literackie i plastyczne” , organizowanego przez Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Czeladzi i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………….………………...………………………..…………… 

……………………………………………….. w ww. konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka dla celów 

związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, wiek - na podstawie Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

3. Wyrażam również zgodę na publikację zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie 

internetowej i profilu Facebook organizatora. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 

5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście. 

6. Zapoznałam (em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich 

oraz dziecka, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe 

warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku., zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

 

 

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



Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu plastyczno- literackiego 

,,Twórczość Marii Konopnickiej. Nawiązania literackie i plastyczne” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi 

(kod pocztowy: 41-250), ul. 1 Maja 27; tel. 32 265 10 02, 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

wiejak.agnieszka098@gmail.com , 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

konkursu, a także w celach marketingowych i promocyjnych administratora, na podstawie art. 6 ust 1 

pkt a RODO, 

4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane 

innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do 

przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych 

w poufności w procesie ich przetwarzania. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu, które są zawarte w oświadczeniu, będą przechowywane przez 

okres 1 miesiąca, tj. do 16 czerwca 2022 roku, w przypadku przyznania nagród - dane osób 

nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat,  dane w postaci wizerunku 

uczestnika przetwarzany będzie przez okres działalności statutowej organizatora, a także zgodnie z 

przepisami dotyczącymi praw autorskich i praw pokrewnych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie 

decyduje o możliwości udziału w konkursie. 

 

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

mailto:wiejak.agnieszka098@gmail.com

