
    

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach 

Poznaj nas na nowo! 
www.biblosice.wordpress.com 

 
Regulamin konkursu twórczości plastycznej  

dzieci i młodzieży z cyklu  
Gdybym był pisarzem i malarzem ph. „Mój ulubiony bohater literacki”  

 
 

§ 1 
Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu Gdybym był 

pisarzem i malarzem, zwanego dalej Konkursem, jest Łosicki Dom Kultury – Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Łosicach, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs odbywa się w ramach zadania Książka – Mój – Nasz Przyjaciel, który dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa. 

3. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Łukasz A. Wawryniuk – kierownik 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach, tel. +48 661-734-188, e-mail: 

biblosice@interia.pl.  

 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celami głównymi Konkursu są : 

 popularyzacja i rozwijanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży; 

 popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu plastycznego; 

 pogłębienie osobowości poprzez kontakt z książką; 

 promocja Łosickiego Domu Kultury i Biblioteki.  

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą brać dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Łosice. 

2. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: 

a) kategoria przedszkola (w tym klasy „0”); 

b) kategoria klas I-III szkół podstawowych; 

c) kategoria klas IV-VI szkół podstawowych; 

d) kategoria klas VII-VIII szkół podstawowych; 

e) kategoria dzieci i młodzież niepełnosprawna i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

mailto:biblosice@interia.pl
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§ 4 

Warunki uczestnictwa i sposób realizacji Konkursu 

1. Prace konkursowe powinny zawierać plastyczne przedstawienie bohatera literackiego 

książki autora polskiego lub zagranicznego w dowolnym układzie i kontekście, którego  

Uczestnik Konkursu  uwielbia, podziwia, ceni. 

2. Uczestnicy Konkursu wykonują prace indywidualnie w dowolnym formacie, nie większym 

jednak niż format A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac 

przestrzennych. 

3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi na innych 

konkursach. 

4. Na Konkurs można dostarczyć tylko jedną pracę jednego autora. 

5. Do zgłaszanej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Karty nie należy przyklejać do załączonej pracy. 

6. Na Organizatora, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu, przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych prac, na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności technikami: drukarską, 

fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku 

cyfrowego), filmową; 

b) publiczne wystawienie oraz udostępnienie. 

 

§ 5 

Sposób zgłaszania prac 

1. Prace należy dostarczyć indywidualnie (na karcie zgłoszeniowej nie wymagamy pieczęci 

szkoły) na adres siedziby Organizatora: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach, ul. 

J. Piłsudskiego 7 w terminie do 15 czerwca 2020 r.  

2. Prace przesłane/zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac, Komisja wybierze najlepsze prace w każdej kategorii 
wiekowej. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Kryteria, którymi będzie kierować się Komisja przy ocenie prac, są następujące:  

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu; 

b) samodzielność wykonania; 

c) estetyka pracy; 

d) oryginalność; 

e) kreatywność; 

f) stopień trudności wykonania. 

5. Organizator pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród i przyznania nagród 

dodatkowych. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie i miejscu podanych przez Organizatora. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy  Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.biblosice.wordpress.com, gmina.losice.pl.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Łosicki Dom Kultury z siedzibą 

przy ul. J. Piłsudskiego 4 (08-200 Łosice). Dane te będą przetwarzane w celu niezbędnym do 

organizacji Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne.   

3. Dane osobowe uczestników Konkursu: 

1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie  wyrażenia 

zgody przez uczestnika Konkursu; 

2) będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, placówki do której uczęszcza i klasy, 

wizerunku w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach promujących Konkurs; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie 

archiwizowania dokumentów; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich 

sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia 

przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych 

ze względu na jego szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało 

niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie. 

7. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu 

poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.  

8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
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Załącznik do Regulaminu konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży  
    z cyklu Gdybym był pisarzem i malarzem 

 

 

…………………………………….. 

            pieczęć szkoły/placówki 

 

…………………………………….. 
                      (miejscowość, data) 

Karta Zgłoszenia na konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży  

z cyklu Gdybym był pisarzem i malarzem 

ph. „Mój ulubiony bohater literacki” 

 

Imię/imiona i nazwisko uczestnika:  

________________________________________________________________ 

 

Nazwa szkoły, klasa, do której uczęszcza uczestnik Konkursu (dotyczy uczniów): 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Opis pracy (jakiego bohatera literackiego przedstawia oraz tytuł książki i jej 

autor, format pracy (rozmiar), zastosowane techniki): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: 

________________________________________________________________ 

 

KARTY PROSIMY NIE NAKLEJAĆ DO ZAŁĄCZONEJ PRACY 
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OŚWIADCZENIE NR 1 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki* przez 

Organizatora konkursu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu Gdybym był pisarzem si 

malarzem dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a) 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 osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jego 

wykorzystania w całości lub w części w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje 

Organizator.  
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
           ………………………………………………………..  

                                                                                                 (podpis Uczestnika pełnoletniego/opiekuna prawnego) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 2 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikacje wizerunku na stronach internetowych oraz w 

mediach. Wyrażam ponadto zgodę na wykonywanie zdjęć zgłoszonej przez moje dziecko pracy 

oraz na ich publikacje. 

Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie 

wskazanego zdjęcia za pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z 

obowiązującym prawem. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw 

związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanego 

zdjęcia, a także w przypadku wykorzystania go w celu łączenia z innymi obrazami za 

pośrednictwem technik cyfrowych lub wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu, 

zmiany kolorystyki i nasycenia barw. 

                                                               
   ………………………………………………………..  
                                                                                                 (podpis Uczestnika pełnoletniego/opiekuna prawnego) 

 


