
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO online  

Świąteczna zakładka do książki   
 

Organizatorzy: 

Burmistrz Czchowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czchowie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Cele konkursu: 

 promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

 rozbudzanie wyobraźni plastycznej i artystycznej, 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do kreatywności i oryginalności ujęcia tematu, 

 propagowanie wśród mieszkańców gminy Czchów i ich rodzin zdrowego trybu życia, 

spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z życia bez używek. 

 

Przebieg konkursu: 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców gminy Czchów. 

 

Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 

  I kategoria wiekowa: do 9 lat 

II kategoria wiekowa: od 10 do 16 lat 

            III kategoria wiekowa: powyżej 17 lat. 
3. Uczestnicy niepełnoletni przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje 

kolejność zgłoszeń, osoby zgłaszające się do konkursu zostaną o tym poinformowane na 

podany w Karcie Zgłoszenia adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uczestnik może 

zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zakładki do książki w dowolnym 

formacie, dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem dowolnych materiałów np.: 

papier, kredki, koraliki do prasowania, szydełkowanie, filc, sznurek.., następnie 

wykonanie (np. smartfonem lub aparatem fotograficznym) kolorowego zdjęcia wykonanej 

pracy w formacie JPG.  

6. Zdjęcie pracy w formacie JPG zgłaszane do udziału w Konkursie powinno zawierać  

w nazwie pliku pseudonim uczestnika. 

7. Plik  zawierający  zdjęcie  w  formacie JPG należy przesłać Organizatorowi  drogą 

elektroniczną na adres biblioteka@czchow.pl w terminie do dnia 9.12.2020 r. Prace 

przesłane po w/w terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

8. Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika oraz 
wymagane  oświadczenia  jego  opiekuna  prawnego/rodzica w przypadku uczestnika 

niepełnoletniego (Załącznik  nr  1  do Regulaminu) należy przesłać pocztą elektroniczną 

wraz z pracą w formie skanu lub zdjęcia. 

9. Warunkiem  udziału  w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych małoletniego uczestnika Konkursu oraz zgody na przeniesienie na 

Organizatora majątkowych prac autorskich do przesłanego zdjęcia pracy plastycznej. 

Oświadczenia w powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich 

uczestników. 

10. Zdjęcia prac plastycznych nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora Konkursu 

i mogą być wykorzystane do upowszechniania zgodnie z celami statutowymi Organizatora. 

 

 

 



Założenia organizacyjne: 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 
komisję konkursową. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 

3. W okresie od 10 grudnia 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. wszystkie prace konkursowe zostaną 

opublikowane na oficjalnym profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie na 

Facebooku. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnienia osobie, której praca uzyska 

największą ilość polubień. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20.12.2020 r. 
5. Wyniki Konkursu   zostaną   podane   do   wiadomości na stronie internetowej 

 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie: www.czchow.naszops.pl do dnia 
20.12.2020 r. oraz na profilu Facebook MBP w Czchowie. Laureaci konkursu zostaną 
powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. 

 

Nagrody: 

1. Spośród nadesłanych prac konkursowych (przesłanych zdjęć), jury przyzna nagrody  
i wyróżnienia. 

2. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody (nagrody główne to gry 
planszowe, smartwatch, kubki termiczne, karty podarunkowe do Empik o różnych 
wartościach) i pamiątkowe dyplomy. 

3. Nagrody specjalne trafią do osób, których prace uzyskają największą ilość polubieni na 

Facebooku w terminie od 10 do 16 grudnia 2020 r. 
 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie  sprawy  związane  z  organizacją  i  przebiegiem  Konkursu  rozstrzygają  
Organizatorzy. 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:  
1. W związku z realizacją wymogów 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 informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych 

przetwarzanych przez organizatora w związku z konkursem jest: Miejska Biblioteka 

Publiczna w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów. 

2. Administrator danych osobowych – Kierownik Biblioteki – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji 

rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie 

prac wyróżnionych. 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

 w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

d) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

e) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 



f) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 

 

* Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia 



 


