
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

KSIĄŻKA – MĄDRY TOWARZYSZ NA CAŁE ŻYCIE 
 

 

1. Konkurs plastyczny pt. Książka – mądry towarzysz na całe życie jest organizowany przez 

Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach, zwaną dalej 

Organizatorem, i dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Jerzmanowice-

Przeginia, zwanych dalej Uczestnikami, mogących brać udział w następujących 

kategoriach: 

a) przedszkole 

b) klasy I-III 

c) klasy IV-VI 

d) klasy VII-VIII 

e) młodzież i dorośli 

2. Misją Konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy oraz 

ukazanie szerokiego spektrum korzyści i możliwości, jakie płyną z obcowania z książką 

przez całe życie. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Książka - mądry towarzysz na całe życie” 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w formacie A4 lub 

A3, dowolną techniką, tematycznie związanej z tytułem Konkursu. Przy ocenie prac w 

każdej z kategorii Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

a) wymogi formalne (format, zgodność z tematem), 

b) przekaz/idea wynikająca z dzieła, 

c) estetyka pracy, 

d) oryginalność, 

e) wartości artystyczne. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 samodzielnie wykonaną pracę, nigdzie wcześniej 

niepublikowaną. 
7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich. 

9. Prace powstałe podczas konkursu przechodzą na własność Organizatora, co jest 

jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.  

10. Prace konkursowe prosimy składać w siedzibie Organizatora lub nadsyłać na jego adres 

do 18.10.2019 roku. 
Adres organizatora: Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczną w Jerzmanowicach, 

ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice. 

11. Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora, a wyniki ogłoszone  na stronie internetowej: bibliotekajerzmanowice.pl.  



12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

13. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

14. Organizator przewiduje pokonkursowy wernisaż wszystkich prac. 

15. Informujemy, że podczas pokonkursowego wernisażu przewiduje się możliwość 

utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda 

osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wernisażu, przyjmuje do wiadomości, że 

jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w 

sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

16. Termin oraz godzina wernisażu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej Organizatora oraz na Facebooku. 

17. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

publiczną prezentację wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

18. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w tym regulaminie. 

19. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu (zgodnie z załącznikiem do regulaminu) w celu 

organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych 

dokumentów dotyczących konkursu. 

20. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

21. Ochrona Danych Osobowych: 

 Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest 

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. 

Centralna 97, tel. 12 389 50 43, e-mail: pigbpjerzmanowice@interia.pl, NIP 677 13 12 

829, REGON 350951997 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl 

 Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli 

na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle 

określonym celu, wskazanym poniżej. 

 Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w 

konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji 

konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej 

archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania 

zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem 

danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 
 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

profilowane. 
*RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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