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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Bohaterowie bajek na ratunek planecie”
Organizatorzy
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej
dla powiatu pleszewskiego.
Współorganizatorzy
• Biblioteka Publiczna Gminy Chocz
• Biblioteka Publiczna Gminy Czermin
• Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
• Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów
• Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Bądź „EKO” i działaj z biblioteką” dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele konkursu plastycznego :
 promocja czytelnictwa,
 kreatywne spędzanie wolnego czasu,
 rozbudzenie wyobraźni,
 zachęcenie do czytania prozy i poezji,
 stworzenie dzieciom warunków do kształtowania i rozwijania umiejętności plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 3 do 10 lat z terenu powiatu pleszewskiego.
 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy plastycznej wraz ze zgodą podpisaną przez
rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 1) w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
ul. Kolejowa 1.
 Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 Prace można składać do 11 czerwca 2022 r. Prace złożone po tym terminie nie będą uwzględnione
w konkursie.
Przebieg konkursu
 Konkurs trwa od 16 maja 2022 r. do 11 czerwca 2022 r.
 Tematyka konkursu nawiązuje do literatury dziecięcej odpowiedniej do wieku oraz postaw
ekologicznych.
Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy przedstawiającej ulubionego bohatera literackiego,
który prezentuje postawę ekologiczną.
 Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę dowolną techniką z wykorzystaniem
materiałów pochodzących z recyklingu (np. gazety, papier, folia) oraz elementów przyrody (np.
patyczki, liście). Praca ma mieć format A3.
 Prace należy składać w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie do
11 czerwca br.
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Rozstrzygniecie konkursu
 Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
 Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
 Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria wiekowa: dzieci w wieku od 3 do 6 lat
II kategoria wiekowa: dzieci w wieku od 7 do 10 lat
 Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 Ogłoszenie wyników nastąpi 19 czerwca 2022 roku podczas festynu ekologicznego.
Postanowienia końcowe
 Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.
Informacje o ochronie danych osobowych w bibliotece












Administratorem danych osobowych uczestników zabawy jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul. Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428358, email:
biblioteka@pleszew.pl.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia w celu
organizacji konkursu oraz w celu działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki;
Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda
zgłaszającego na uczestnictwo w w/w konkursie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
Podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest uczestnictwo w konkursie;
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres
czasu niezbędny do organizacji wydarzenia i jego promocji.
Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: ochrony danych osobowych, informacji
o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego
odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w
wyniku naruszenia przepisów RODO, prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania
stosownego żądania na adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Paulina Marciniak pod nr tel. 62 74-28-358 wew. 15,
e-mail: dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl
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