
Regulamin Konkursu Plastycznego -   „Kartka Wielkanocna” 

 

Organizatorem Konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Hołubli. 

W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych  z terenu 

Gminy Paprotnia. 

Kategorie wiekowe: 

Klasy I – III 

Klasy IV - VIII 

1. Cel Konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanych 

zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych  

2. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji dokonań twórczych. 

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie 

różnorodnych form plastycznych. 

2. Założenia organizacyjne: 

1. Zaproszenie do konkursu kierujemy do uczniów klas I-III oraz IV - VIII. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, 

samodzielnie wykonaną pracę. 

3. Uczestnik konkursu dowolną metodą tworzy kartkę świąteczną . Do dekoracji 

należy wykorzystać wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W 

konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. 

4. Przesyła zdjęcie swojego dzieła na e-mail:  biblioteka@paprotnia.pl do 

25.03.2021 r. do godz. 24.00 

5. Nadesłane zdjęcia oceni komisja konkursowa  powołana przez organizatora 

konkursu. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi  do dnia 30 marca 2021 r. na FB Biblioteki 

7. Nagrodzone zostaną 3 prace w każdej kategorii wiekowej. 

8. O sposobie i terminie odbioru nagród  Organizator poinformuje zwycięzców e-

mailem. 
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9. Do pracy konkursowej należy dołączyć skan/ zdjęcie podpisanego przez 

rodziców lub opiekunów prawnych uczestników oświadczenia, które stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (oświadczenie może być 

wydrukowane i podpisane lub napisane odręcznie) 

10. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do 

publicznej prezentacji zgłoszonej pracy i jest jednoznaczny z akceptacją 

Regulaminu Konkursu. 

Prace dostarczone po  terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane. 

4. Ochrona danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w 

Hołubli reprezentowana przez Dyrektora, siedziba: ul. Unitów Podlaskich 35, 

Hołubla, 08-107 Paprotnia. Administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) w celu udziału w konkursie oraz upublicznienia danych osobowych 

zwycięzców w mediach społecznościowych, tj. na profilu Facebook Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Hołubli, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w celu 

upowszechniania działalności kulturalnej oraz promocji działań 

podejmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hołubli. Odbiorcą 

danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej. Dane osobowe 

przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do: 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie 

wyrażonej zgody – prawo do ich usunięcia oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora lub wysłanie go na adres 

korespondencyjny: ul. Unitów Podlaskich 35, Hołubla, 08-107 Paprotnia. Na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału  w 

Konkursie Plastycznym „Babcia, Dziadek i Ja”. Dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Kartka  Wielkanocna ” 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników są zobowiązani do przesłania 

oświadczenia o treści: 

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

w Konkursie Plastycznym „Kartka Wielkanocna” 

Wyrażam zgodę na upublicznienie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i 

nazwiska na portalu społecznościowym Facebook w celu związanym z ogłoszeniem 

zwycięzców Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna”. Wyrażona przeze mnie zgoda jest 

dobrowolna, nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

………………..…………………….……………… 

                                                                                                           podpis rodzica/ opiekuna 

 
 


