
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

       „Przysmaki pszczółki Zyty” – ilustrujemy bajkę! 
       

 
1.ORGANIZATOR KONKURSU : 
- 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 : 

 propagowanie czytelnictwa, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci, 

 promocja działalności biblioteki w środowisku. 
 
3.UCZESTNICY KONKURSU : 
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkające na terenie Miasta i Gminy 
Skawina. 
 
4.WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do bajki „Przysmaki pszczółki Zyty” wydanej w formie 
audiobook, dostępnej na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie 

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/24/zyta.mp3,  

 Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką. 

 Zdjęcie pracy należy przesłać do dnia 15 maja 2020 roku do Biblioteki Pedagogicznej na adres e-mail 
bibped@gmail.com. 

 Do pracy muszą być dołączone następujące dane: 
   1. imię i nazwisko autora, 
   2. wiek dziecka (rok urodzenia)  
   3. e-mail i telefon kontaktowy do opiekuna, 
   4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik należy wydrukować, podpisać i dołączyć w mailu 

wraz ze zdjęciem pracy). 
 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach www 
biblioteki.  
 
5. KRYTERIA OCENY : 
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę: 

 samodzielność wykonania (prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę) 

 estetykę wykonania pracy, 

 zgodność z tematem, 

 oryginalność pracy. 
 
6. ZASADY NAGRADZANIA : 

 Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu. 

 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe które zostaną przekazane opiekunom, 
drogą z Nimi wcześniej uzgodnioną. 

 Zdjęcia prac wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane w serwisach społecznościowych i na stronie 
www biblioteki. 

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

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 

*** 

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/24/zyta.mp3


 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 
…………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko dziecka) 
 

w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie pt. „Przysmaki pszczółki Zyty” – ilustrujemy bajkę! 
organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. 
Zgoda obejmuje powierzenie danych podmiotom przetwarzającym, realizującym usługi związane  
z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka biorącego 
udział w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku oraz dzieła poprzez 
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca nauki uczestnika i pozycji  
w konkursie, w szczególności na stronie internetowej organizatora.  
Zostałem poinformowany, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie możliwy jest pod  adresem 
email iodo@bibpedskawina.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie i wyłonienia laureatów 
4) dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu przetwarzania 
5) posiadam  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo 
dziecka w konkursie. 
8) dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  
9) dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 

..…………………………………………… 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 


