
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Dzieci bajki ilustrują” 

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

 Biuro Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie  
siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina 
adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina 
tel. 12 276 01 27 
www.cwr-skawina.pl 

 Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie ul. Rynek 12, 32-050 Skawina  

tel. 12 276 26 10  

e-mail bibped@gmail.com 

www.bibpedskawina.pl 

 

2. CELE KONKURSU: 

 

 edukacja publiczna w środowisku lokalnym w obszarze profilaktyki problemowej, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej i plastycznej dzieci i młodzieży, 

 promocja działalności biblioteki i instytucji związanych z profilaktyką uzależnień  

w środowisku, 

 zwiększenie zasobów literackich poprzez publikacje „bajek profilaktycznych”.  

 

3. UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkoły podstawowej z terenu Miasta i Gminy 

Skawina. 

 

4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs polega na zilustrowaniu bajek, które zostaną wybrane i przekazane dla placówki przez 

organizatorów. Bajki powstały m.in. w wyniku konkursu ogłoszonego dla rodziców „Mama, 

Tata bajkę piszą”. Zostaną one opublikowane i zilustrowane pracami uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej, powstałymi w wyniku ogłoszonego konkursu. 

 Szkoły chętne do udziału w konkursie zgłaszają chęć uczestnictwa w terminie do dnia                           

20 września 2019r. do Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie. 

 W zależności od ilości placówek, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie szkoła otrzyma 

jedną, dwie lub maksymalnie trzy bajki spośród wybranych do publikacji ośmiu tekstów. 

 Uczestnicy będą mieli do wykonania ilustracje do wszystkich otrzymanych bajek.  

 Praca musi być zgodna z tematem bajki. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (akwarela, grafika, rysunek, kreda)  

w formacie A4. 

http://www.cwr-skawina.pl/
mailto:bibped@gmail.com
http://www.bibpedskawina.pl/


 Praca powinna być wykonana indywidualnie. 

 Prace należy oddać do dnia 11 października 2019r. do Biblioteki Pedagogicznej. 

 Na pracy winny znajdować się następujące dane : 

   1. imię i nazwisko autora, 

   2. klasa, 

   3. nazwa szkoły, 

   4. tytuł ilustrowanej bajki. 

 Prace należy dostarczyć we wskazanym terminie w zaklejonej, opisanej kopercie wraz  

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w załączniku nr 1). 

 Do pracy należy dołączyć załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu zawierający między 
innymi oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 

 Możliwość udziału w konkursie uzależniona jest od wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celu organizacji konkursu oraz umieszczenia wizerunku autora  
w materiałach promocyjnych i na stronach www biblioteki i Urzędu Miasta i Gminy 
Skawina. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: 
 nie spełniają wymogów technicznych, określonych w niniejszym regulaminie  
 zostaną nadesłane po terminie 
 były publikowane  
 były nagradzane w innych konkursach. 

 

5. KRYTERIA OCENY: 

 

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę : 

 estetykę wykonania pracy, 

 samodzielność wykonania, 

 zgodność z treścią bajki, 

 oryginalność pracy. 

 

6. ZASADY NAGRADZANIA: 
 

 Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. 

 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych prac bez gratyfikacji 
pieniężnych. 

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.  
 Autorzy wyróżnionych prac wezmą udział w uroczystym podsumowaniu konkursu,  

o którym organizatorzy poinformują drogą mailową lub telefoniczną w późniejszym 
terminie. 

 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 
 



Załącznik nr 1 
do regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego  

na Ilustrację do bajki profilaktycznej 
„Dzieci bajki ilustrują” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 
………………………………………………………………..…… 
Adres zamieszkania uczestnika konkursu  
 
………………………………………………………………..……………. 
Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu  
 
………………………………………………………………..…………………………………. 
Tytuł bajki, której praca dotyczy 

 

Oświadczenie  

o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu 

 

Jako opiekun prawny uczestnika konkursu plastycznego zatytułowanego: „Dzieci bajki ilustrują” 

oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy 

plastycznej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę 

nieodpłatnie na Organizatora konkursu prawa autorskie, a Organizator konkursu oświadcza,  

iż przyjmuje prawa autorskie do pracy plastycznej. 

 

Prawa autorskie przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia  

i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą 

plastyczną powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na 

rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy plastycznej w kraju i za granicą. Organizator 

nabywa prawa autorskie na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz 

wyświetlanie pracy plastycznej pod adresami domenowymi Zamawiającego; 

3) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie. 

 

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego 

podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

............................................................................... 
Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika 

 

 



Załącznik nr 2 
do regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego  

na Ilustrację do bajki profilaktycznej 
„Dzieci bajki ilustrują” 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz klauzula RODO 

Ja, niżej podpisany(a), 

____________________________________________________________ zamieszkały(a)  

w _____________________________, przy ul. ____________________________________, 

____-_________, niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby Gminnego Konkursu na ilustrację  

do bajki profilaktycznej „Dzieci bajki ilustrują”: 

 danych osobowych mojego dziecka, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz 

informacji o zajętym miejscu w konkursie 

 wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.). 

 pracy konkursowej mojego dziecka. 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

2. Dla potrzeb, odpowiednio do wyrażonej powyżej zgody, wizerunek mojego dziecka może 

być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem 

podopiecznego mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby Konkursu – bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursu, w szczególności 

plakaty, ulotki, bilboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, 

radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii 

komórkowej oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 

YouTube, itp. (w ramach profilu Biblioteki/Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub 

powiązanego). 

4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam(-em) się Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.  

 

 

________________________                     _________________________ 
miejscowość, data        czytelny podpis 



  

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest: 

a) Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Rynek 12, 32-050 Skawina. Z inspektorem 

ochrony danych można kontaktować się w sposób iodo@bibpedskawina.pl  

b) Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina. Z inspektorem 

ochrony danych można kontaktować się poprzez adres iodo@gminaskawina.pl                  

lub tel.: 508 – 484 – 533 

2. Dane zbierane są w celu identyfikacji autorów prac konkursowych i wyłonienia 

laureatów. Dane umożliwią Organizatorom również prezentację zwycięskich prac oraz 

upowszechnianie informacji o finalistach i laureatach Konkursu.  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu przetwarzania. 

4. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku  

z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Facebook'a. 

5. Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania,  do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/i narusza przepisy RODO. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, 

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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