
Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową 2020 

Regulamin 

1. Organizator: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 

2. Cele konkursu: 

• Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci, 

• Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Bożym Narodzeniem, 

• Promocja osób uzdolnionych plastycznie. 

3. Założenia organizacyjne: 

• W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Gminy Stanin, 

• Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej, 

• Praca może być wykonana dowolną techniką na sztywnym papierze formatu A-5 (np. farby, 

kredki, wycinanki, wyklejanki…), 

• Prosimy o nie wpisywanie życzeń, karty Wójt Gminy Stanin będzie wysyłał z życzeniami  do 

innych instytucji i organizacji 

• Do każdej pracy należy dołączyć: metryczkę, której wzór zamieszczamy poniżej, 

4. Przebieg konkursu: 

• Konkurs zostanie  rozpropagowany   w   środowisku   poprzez   informacje zamieszczone na 

stronie internetowej i na profilu organizatora na portalu Facebook  

• Regulamin konkursu i wzory dokumentów, które należy dołączyć do pracy(metryczka,   zgody   

opiekuna   na   przetwarzanie   danych   osobowych   i wykorzystanie   wizerunku   autorów   

prac)   będą   dostępne   na   stronie internetowej organizatora. 

• Prace należy dostarczyć do siedziby biblioteki do 2 grudnia 2020r 

5. Nagrody: 

• Prace zostaną ocenione adekwatnie do wieku wykonawcy, przewidziana jest jedna nagroda 

główna, 

• Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Autorowi  najciekawszej  pracy  

zostanie  przyznana nagroda rzeczowa.  

• Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią  termin wręczenia nagrody 

zostanie uzgodniony indywidualnie telefonicznie lub mailowo z opiekunem uczestnika. 

6. Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:  

6.1.1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, z siedzibą w Kosuty 4A, 

6.1.2. Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, 

umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących, 

6.1.3. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także: 

6.1.3.1.  podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia 

żywotnych interesów tych osób,  

6.1.3.2.  podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie 

konieczne ze względu na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną  

z konkursem. 



6.1.4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie  

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

6.1.5. Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych 

osobowych, wynikający z przepisów prawa. 

6.1.6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,            

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych          

  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3-4.12.2020 r., o czym organizator 

powiadomi e-mailem lub telefonicznie.        

 

Wzór metryczki:      

Tytuł pracy................................................................................................     

 Imię i nazwisko, wiek autora pracy......................................................    

 Adres i telefon opiekuna......................................................................... 

Wzór metryczki w dokumentach do pobrania.  

Wszelkich   informacji   udziela   Wypożyczalnia   Główna   Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie 

Kosuty 4A , tel. 25 798 11 03 e-mail : gbpstanin@interia.pl  

Regulamin dostępny na stronie : www.bpstanin.pl 

 

mailto:gbpstanin@interia.pl

