
 

 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Regulamin konkursu plastycznego  
„Moja rodzina” 

 
Honorowy patronat : Burmistrz Gminy Alwernia  Beata Nadzieja - Szpila 

 
 
 

I. Organizator 
Organizatorem konkursu plastycznego „Moja rodzina” jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna  im. 
Janiny Rogalskiej w Alwerni. 
  
Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Rodzina książką życia”,  dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Alwernia. 
 
II. Cele konkursu 
  
1. Kształcenie postawy twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 
3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych. 
4. Promowanie rodziny, relacji rodzinnych i więzi międzypokoleniowych.  
 
III. Warunki uczestnictwa 

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne związane z tematyką konkursu czyli wykonaną samodzielnie 
pracą związaną z rodziną. 

2. Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami plastycznymi (kredki, flamastry, akwarele, pastele, 
collage itp.) w formacie nie większym niż A3.  

3. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 

4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać wypełnioną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do 
regulaminu. 

IV. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży i dorosłych  w następujących kategoriach: 
-  dzieci w wieku przedszkolnym 
-  dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych 
-  dzieci z klas 4-6 ze szkół podstawowych 
-  młodzież z klas 7-8 ze szkół podstawowych 
-  dorośli. 
 



V. Termin i miejsce nadesłania prac 
 
Prace należy dostarczyć do dnia 29.10.2021 r. na adres: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, ul. 
Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia osobiście lub pocztą z dopiskiem konkurs plastyczny „Moja rodzina”. 
 
 
VI.  Wyniki konkursu 
 
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody rzeczowe. Przewidywane są 
trzy główne nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Ostateczna decyzja co do ilości przyznanych 
nagród pozostaje w gestii jury. 
2. Jury będzie oceniało: samodzielność wykonania, oryginalność w ukazaniu tematu za pomocą 
zastosowanej techniki, pomysłowość oraz estetykę. 
3. Wyniki zostaną ogłoszone do 12.11.2021 r. na stronie www i Facebooku Biblioteki.  
4. O sposobie i terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie www i Facebooku  Biblioteki. 
 
VII. Kontakt 
 
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z MGBP w Alwerni:  
12 2832121 lub mailowy biblioteka@mgbp.alwernia.pl 
 
VIII. Uwagi dodatkowe 
 
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą 
brane pod uwagę. 
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o sposobie i terminie rozdania 
nagród. 
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do swojego wizerunku 
związanego z udziałem w konkursie ( zdjęcia w prasie, strony www i Facebook organizatorów)  oraz prawa  
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 
dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu 
popularyzacji projektu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 
5. Podanie danych związanych z konkursem jest obowiązkowe ( załącznik nr 1) 
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu 
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i Rozporządze-
nie 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RO-DO). 
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznacz-
ne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
9. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 01.10.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

Metryczka do wypełnienia i przyklejenia na odwrocie pracy: 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………….. 

2. Wiek …………………………………………………………. 

3. Nazwa i adres przedszkola/szkoły/innej placówki …………………………………………………………………………….. 

4.Klasa/grupa …….…………..………..……….……………………………………….. 

5.Kontakt 

do nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego wykonano pracę : 

Imię i nazwisko………………………….…………………..… 

Tel.:…….…..…………………..…………………………..…... 

i/lub e-mail:……..…………..……………….……….………... 

 

lub indywidualny (w przypadku uczestników pełnoletnich): 

Tel.:……………………………………….…………………… 

i/lub email:………………….…………………………….…... 

 

lub do rodzica/opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich): 

Tel.……………..…………………………………….………….. 

i/lub e-mail:…………….……..………………..…………….... 

 

 6. Klauzula informacyjna: 

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączniku numer 1 i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna 

na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie da-

nych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozosta-

ją własnością Organizatora, którzy zastrzegą sobie prawo do ich publikowania i powielania. Administratorem danych osobowych 

uczestników konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni. 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail iod@mgbp.alwernia.pl.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwa-

rzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i późniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

narusza przepisy Rozporządzenia 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 (dalej RODO). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go, jak również zostałam(em) poinformowana(y) o przysługu-

jącym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie 

wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w załączniku przez Organizato-

ra w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moja rodzina”.   

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych i  face-

booku Organizatora, w wydawnictwach własnych w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności MGBP w 

Alwerni. 

 

Podpis autora i/lub rodzica/opiekuna:                                                                                       Miejscowość, data: 

                                                                                                                                                    .…………..………………     

 …………………………..…..                                                                                                                   ……………………………..                                                                                            

……………..…..……….. 

W przypadku niepełnoletniego autora pracy, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 
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