
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pod hasłem
 „Moja książeczka o symbolach narodowych”

na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów kl. I-III z Zespołu Szkół im.

Unii Mielnickiej w Mielniku oraz ich rodziców.

§ 2. Cel konkursu
1. Uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych.
3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych.
4. Rozwijanie talentów i prezentacja umiejętności plastycznych dzieci.

§ 3. Przedmiot konkursu
1. Książeczka musi być napisana w języku polskim, wcześniej nigdzie niepublikowana i

niewystawiana w żadnym innym konkursie.
2. Gabaryt książeczki dowolny. Książeczka może być przygotowana dowolną techniką
3. Każda książeczka musi zawierać okładkę z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz

wiek.
4. Objętość książeczki to minimum 4 strony (nie może przekraczać 10 stron)

§ 4. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolacy i dzieci z Zespołu Szkół im. Unii 

Mielnickiej w Mielniku wraz z rodzicami
2. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:

• przedszkolacy i uczniowie kl. I
• uczniowie kl. II-III.

§ 5. Kryteria oceny
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

do niego zakwalifikowane.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę:

• estetykę wykonanych prac,
• kompozycję,
• dobór materiałów,
• oryginalność,
• umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki 

konkursu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.



§ 6. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci z rodzicami.
3. Uczestnik (dziecko) może zgłosić na konkurs jedną pracę.

§ 7. Terminarz
Podpisane  na  odwrocie  prace  konkursowe  należy  składać  do  31.10.2020  r. w  siedzibie
Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Mielniku.  Prace  dostarczone  po  terminie  nie  będą  brały
udziału w konkursie. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 10.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pod hasłem
„Moja książeczka o symbolach narodowych” na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020- 
karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO



Załącznik nr 1do REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci i rodziców pod hasłem

„Moja książeczka o symbolach narodowych”
na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

Karta zgłoszenia do konkursu

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko ...........................................................................................

Wiek ...................

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………

Telefon do rodzica (opiekuna) uczestnika....................................................

E-mail rodzica (opiekuna) uczestnika .........................................................

Poniższa zgoda jest wyrażona dobrowolnie, lecz ich nieudzielenie 
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie:

□Tak □Nie Akceptuję Regulamin konkursu

□Tak □Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / 
danych dziecka zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku 
przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, 
wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności 
Organizatora.
 □Tak □Nie Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku / 
wizerunku dziecka utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród na 
stronie Organizatora.

Data i podpis opiekuna uczestnika ……………………………………….



Klauzula informacyjna RODO

1. W związku z zapisami art.  13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
U.  UE.  z  2016  r.,  L119,  poz.1)  informujemy,  że  Administratorem  Państwa  danych  jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65-77-
015

2. Informujemy,  że  na  mocy  art.37  ust.  1  lit.  a)  RODO Administrator  wyznaczył  Inspektora
Ochrony  Danych  (IOD)  –  Pana  Stefana  Książka,  który  w  jego  imieniu  nadzoruje  sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail:  iod-
sk@tbdsiedlce.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego
dla dzieci i rodziców pod hasłem „Moja książeczka o symbolach narodowych” na 100-lecie
Bitwy Warszawskiej 1920-2020 w ramach projektu „Lubię książki”.

4. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  swoich  o  raz  dzieci  jest  dobrowolne,
przetwarzanie  tych danych odbywać się  będzie  na podstawie  wyrażonej  przez Panią/  Pana
zgody.

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

6. Administrator  może  powierzyć  Państwa  dane  innym  podmiotom  na  podstawie  umowy
powierzenia danych do przetwarzania zawartej  z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz
Administratora.

7. Dane osobowe przetwarzane prze Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat.

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących i danych dziecka oraz otrzymania ich kopii,

• żądania sprostowania danych,

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem się z konkursu, ponieważ od
momentu  jej  wycofania  Administrator  nie  będzie  miał  podstawy do  przetwarzania  danych
osobowych. 

10. Z  powyższych  uprawnień  można  skorzystać  w  siedzibie  Administratora,  kierując
korespondencję  na  adres  Administratora  lub  drogą  elektroniczną  pisząc  n  adres  :  iod-
sk@tbdsiedlce.pl
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11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww.
skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Przetwarzanie  danych  osobowych  nie  podlega  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji
oraz profilowaniu.

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji między narodowych.


