
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA” 

POD PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

 

Organizatorzy: 

 Organizatorem konkursu jest: 

 Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 

Cele konkursu 

 

 Popularyzacja książek i czytelnictwa  

 Ukazanie znaczenia wspólnego czytania dla budowania więzi rodzinnych 

 Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych 

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych 

form plastycznych 

 

Założenia organizacyjne 

 

 Wymyśl hasło i stwórz plakat promujący rodzinne czytanie. 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz całych 

rodzin z terenu gminy Wiązowna. 

 Kategorie konkursowe: 

1) Kategoria 3 – 6 lat 

2) Kategoria 7 – 9 lat 

3) Kategoria 10 – 15 lat 

4) Prace rodzinne. 

 Prace plastyczne wykonane dowolną techniką (np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe i inne) na papierze typu brystol w formacie A3 należy 

złożyć osobiście do:  

1) Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41, 05-462 

Wiązowna 

2) Filii Biblioteki w Gliniance, ul. Napoleońska 46 c, 

3) Filii Biblioteki w Duchnowie, ul. Wspólna 157,  



4) lub przesłać pocztą na adres Biblioteki w Wiązownie (decyduje data 

stempla pocztowego). 

 Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy. 

 Konkurs trwa od 4 kwietnia do 6 maja 2019 r.   
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wcześniej 

nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. 

 Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, który 

stanowi załącznik do regulaminu (wypełniony drukowanymi literami). 

 Zgłoszenie uczestnika do konkursu przez instytucję/indywidualnie oznacza 

uzyskanie przez tę instytucję zgody rodziców lub opiekunów na udział w 

konkursie. 

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

o akceptacji regulaminu konkursu „Czytanie łączy pokolenia”. 

 

Ocena prac konkursowych 

 

 Organizator powoła komisję konkursową, która spośród wszystkich 

dostarczonych prac wybierze 3 prace  najbardziej oddające tematykę 

konkursu, uwzględniając poziom artystyczny pracy, jakość wykonania. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 Wręczenie nagród odbędzie się 12 maja podczas III  PIKNIKU 

CZTELNICZEGO (Wiązowna plac zabaw przed Biblioteką Publiczną 

Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41). 

 

Nagrody 

 

 Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce w 

każdej kategorii. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo wręczenia 

wyróżnień w dowolnej konfiguracji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną 

publikację pracy, która może dotyczyć publikacji na stronie internetowej 

Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, podczas III Pikniku 

Czytelniczego, gminy Wiązowna, oraz w prasie lokalnej. Przekazanie 

niewyłącznych praw do publikacji prac, nie jest ograniczone czasowo, ani 

terytorialnie. 



 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody pełnoletniego 

uczestnika konkursu lub rodziców/prawnych opiekunów uczestnika w 

przypadku osób małoletnich na przetwarzanie danych osobowych autora 

pracy oraz nieodpłatną publikację prac. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

 Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy 

Wiązowna. 

 Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz w 

celach promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem, w 

ramach działań prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Gminy 

Wiązowna. 

 Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uzależniony od 

celu w jakim dane są przetwarzane, w szczególności związanych z 

organizacją konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. 

 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych 

osobowych uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 
Załącznik: formularz zgłoszeniowy 

 

Szczegółowe informacje: 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna  

tel. 22 789 01 46,  

email: kontakt@bibliotekawiazowna.pl  

  

 

mailto:kontakt@bibliotekawiazowna.pl

