
Poznajcie się! 
Czasem czytając książkę przychodzi Ci do głowy, że powinien znaleźć się 

w niej bohater z innej przeczytanej przez Ciebie opowieści? Dlaczego nie? 

Połącz dwie książki i stwórz całkiem nową historię. 

Za pomocą ilustracji przedstaw postaci, które Twoim zdaniem 

koniecznie powinny się spotkać. 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Poznajcie się” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu „Poznajcie się” są Biblioteka Publiczna w Zielonkach, ul. 

Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki. 

2. Czas trwania Konkursu: 2 stycznia – 27 lutego 2021 r. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Zielonki.  

4. Celem Konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

5. Prace plastyczne powinny przedstawiać spotkanie 2 postaci z różnych utworów literackich. 

Mogą być wykonanie dowolną techniką na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3. 

5. Kryteria oceny: 

a) estetyka pracy; 

b) oryginalność; 

c) stopień trudności; 

d) jakość wykonania; 

e) samodzielność wykonanej pracy.  

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie www.biblioteka.zielonki.org i przynieść go wraz z pracą plastyczną do dowolnej 

placówki Biblioteki Publicznej w Zielonkach na ternie gminy Zielonki lub zostawić w 

portierni w Szkole Podstawowej w Zielonkach. Prace należy złożyć do 27 lutego 2021 r. 

7. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki. 

2. Należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą spotkanie 2 postaci pochodzących z 

różnych utworów literackich. 



3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i składając formularz 

oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy i przenosi je na Organizatorów 

Konkursu w celu udziału pracy w Konkursie i publikacji zdjęć na stronie internetowej 

oraz fanpage’ach bibliotek; 

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich; 

c) nie narusza dóbr osobistych autorów książek, z których postacie zostały przedstawione 

w pracy oraz innych dóbr prawnie chronionych; 

d) zapoznał się i akceptuje regulamin oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie; 

e) wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów promocyjnych Biblioteki Publicznej w 

Zielonkach oraz Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Zielonkach. 

4. Formularz i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 podpisuje za Uczestnika jego prawny 

opiekun. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

6. Praca musi spełniać następujące warunki: 

a) praca powinna być wykonana na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3, 

b) technika wykonania pracy jest dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, 

wycinanki itp.), 

c) praca musi być opisana: imieniem i nazwiskiem twórcy, informacją jakie postacie i z 

jakich książek zostały przedstawione oraz danymi kontaktowymi Uczestnika 

Konkursu. 

7. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy automatycznie udzielają Organizatorom nieograniczoną 

czasowo licencję na publikację ich prac na stronie internetowej i fanpage’ach bibliotek. 

7. Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach: klasy 0-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. 

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne 

ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 marca 2021 r. na stronie internetowej Biblioteki 

Publicznej w Zielonkach, a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach Konkursu 

drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny prac. 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. 

3. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 



4. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. 

Prawo interpretacji Regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie 

przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych 

wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia 

10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. tj. z 

dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

3. Przekazanie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że prace są własnością 

osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do nich całość praw autorskich oraz, że nie naruszają 

praw osób trzecich. 

4. Organizatorzy Konkursu nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za 

prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne 

naruszenie przez niego praw osób trzecich. 

5. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane 

do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wykluczone z 

udziału w Konkursie. 

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

kwietnia 2016 r. informujemy iż: 

a) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Biblioteka Publiczna w 

Zielonkach, z siedzibą w Zielonkach (32-087), przy ul. Galicyjskiej 17A ; tel. (12) 418 

41 24; e-mail: bp.zielonki@interia.pl; 

b) Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej w Zielonkach jest Pan Adam 

Ziemiński; mail: adam.zieminski@cbi24.pl; 

c) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 



d) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim; 

e) pozyskane dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

f) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez rok, liczony od 

ogłoszenia wyników Konkursu; 

g) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

h) 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.; 

i) podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, 

którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w Konkursie. 


