
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,Najpiękniejsza baśń Andersena” 

Organizator: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 

Cele: 

• Popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena; 

• Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką i czytelnictwem wśród dzieci; 

• Rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w twórczości 

plastycznej ; 

• Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci ; 

Tematyka: 

Praca konkursowa powinna być samodzielną, dziecięcą interpretacją głównego bohatera 

przedstawionego w dowolnej wybranej baśni H.Ch. Andersena. 

Uczestnicy: 

Konkurs  adresowany jest do dzieci wieku przedszkolnym z terenu gminy Stanin  

Technika wykonania prac: 

Forma papierowa, technika dowolna, format A4 

Prace na odwrocie należy czytelnie podpisać z podaniem danych: 

• Imię i nazwisko; 

• Wiek; 

• Adres zamieszkania; 

• Numer telefonu opiekuna; 

Jeżeli prace wykonywane są w przedszkolu proszę umieścić także adres i nr telefonu 

przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela. 

Pracę należy składać w bibliotece do dnia 16 kwietnia 2021 roku do godziny 16:00. 

Przy ocenie będzie brana pod uwagę pomysłowość, estetyka wykonania oraz samodzielność. 

Dodatkowe informacje: 

• Jury przyzna nagrodę rzeczową oraz wyróżnienia; 

• Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki będą umieszczone na fb 

biblioteki oraz na stronie www.bpstanin.pl 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.04.2021r.  

Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Nadesłanie pracy jest równoznaczne  

z akceptacją warunków Regulaminu. 



Informacji dodatkowych udzielają pracownicy GBP: tel. 25 798 11 03 

 Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu:  

1.1.1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do konkursu jest 

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

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

umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących, 

1.1.3. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być także: 

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

żywotnych interesów tych osób,  

1.1.3.2. podmioty współfinansujące konkurs , którym udostępnienie danych będzie konieczne 

ze względu na prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość związaną  

z konkursem. 

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

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

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

osobowych, wynikający z przepisów prawa. 

1.1.6. 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 


