REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PAMIĘTAMY! WRZESIEŃ 1939 R.
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, Wierzbica- Osiedle, ul. Włodawska 10,
22-150 Wierzbica.
2. Temat i cel konkursu
1. Tematem konkursu jest wybuch II wojny Światowej 1 września 1939 r., działania
wojenne oraz okres okupacji ziem polskich, w tym prowadzona w okresie II
wojny światowej polityka okupantów wobec narodu polskiego i innych
narodowości.
2. Celem konkursu jest:
 upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez twórczość
artystyczną,
 inspirowanie do poszerzania wiedzy z zakresu historii
 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
Konkurs organizowany jest z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
3. Czas trwania Konkursu
Czas trwania Konkursu: od 6 sierpnia do 5 września 2019 r.
4. Założenia organizacyjne
1. W Konkursie mogą brać dzieci i młodzież z Gminy Wierzbica w trzech kategoriach
wiekowych:
 7- 9 lat
 10-12 lat
 13-16 lat
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną
techniką np. : malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, itp., na sztywnym papierze –
brystolu
3. Format prac: A3.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną wykonaną przez siebie pracę.
5. Praca musi nawiązywać w sposób czytelny do tematyki konkursu i wydarzeń, które
upamiętnia. Praca może zawierać hasło- przesłanie dotyczące tematyki konkursu.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię, nazwisko, wiek, adres oraz telefon
uczestnika). Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz z pracą
wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą
informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczeniem
wizerunku na stronach internetowych biblioteki.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatorów, w tym do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu
oraz w Internecie.
9. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą
zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji zgłoszonych prac na
wystawie wraz z podaniem danych osobowych autorów, a także w celach promocji w
mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.
10. Prace składamy na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbica, WierzbicaOsiedle, ul. Włodawska 10, 22-150 Wierzbica osobiście lub drogą pocztową do
dnia
5 września 2019 r. do godz. 16.00.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w regulaminie.

5. Nagrody
1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez organizatora komisja.
2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy za I, II i III
miejsce w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto Komisja zastrzega sobie prawo do
przyznania dowolnej liczby wyróżnień prac konkursowych.. Dyplomy uczestnictwa
otrzymają wszyscy zgłaszający swoje prace na konkurs.
3. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetykę, technikę oraz samodzielność
wykonania pracy.
6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 września podczas Akcji Narodowe
Czytanie 2019 r. W przypadku zmiany terminu Akcji Narodowego Czytania, uczestnicy
konkursu zostaną o tym odpowiednio wcześniej poinformowani.
Uwagi:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w regulaminie.
2. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbicy pod numerem telefonu: 82 569 31 61, bądź osobiście w lokalu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa
KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT „ PAMIĘTAMY ! WRZESIEŃ 1939 R. 80.
ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Dane autora pracy:
Imię …................................ Nazwisko …...............................................................Wiek …...............
Nazwa szkoły, lub placówki …...........................................................................................................
Adres …..............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy .................................…… e-mail …....................................................................
Nauczyciel/ opiekun ….......................................................................................................................

……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

załącznik nr 2
KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT „ PAMIĘTAMY ! WRZESIEŃ 1939 R. 80.
ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Proszę wstawić znak „X”
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka) w konkursie „ PAMIĘTAMY ! WRZESIEŃ 1939 R.
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ” organizowanym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy, Wierzbica- Osiedle, ul. Włodawska 10, 22-150 Wierzbica.
 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
wzięcia udziału w konkursie „PAMIĘTAMY ! WRZESIEŃ 1939 R. 80. ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że
mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia
mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wierzbicy do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny
i obowiązuje do czasu jej wycofania.
 Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego
imienia i nazwiska oraz nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy.

……………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, WierzbicaOsiedle, ul. Włodawska 10, 22-150 Wierzbica.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
mailowego: iod@ugwierzbica.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „ PAMIĘTAMY ! WRZESIEŃ 1939
R. 80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ” zgodnie z udzieloną przez Państwa
zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są
na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ,e RODO oraz
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w
zakresie wykorzystanie wizerunku.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w
każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez
Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie
wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie
skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu
wskazanego w punkcie 3.
6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym
placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania
wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można
dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi
danych rodzica 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,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana*, niniejszym oświadczam, iż treść klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz Regulaminu Konkursu pn.:
„Pamiętamy! Wrzesień 1939 r. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej” jest mi znana.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wynikających z
Karty zgłoszeniowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plastycznego pn.: „Pamiętamy!
Wrzesień 1939 r. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej” w celu promocji tego wydarzenia,
prac uczestników oraz ich autorów, ogłoszenia wyników konkursu i wydania nagród –
zgodnie z Regulaminem wydarzenia.

……………………………, dnia ………….2019 r.
Miejscowość
……………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

