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REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zaprojektuj zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2023” 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wiązowna 

§ 1 

Konkurs 

Konkurs pn. „Zaprojektuj zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2023”, 
o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwany dalej Konkursem adresowany jest 
do dzieci i młodzieży, zwanych dalej Uczestnikami, którzy chcieliby stworzyć projekt 
zakładki do książki. 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. Popularyzacja książek i czytelnictwa. 
2. Rozbudzenie zainteresowania życiorysami Patronów Roku. 
3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. 
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form 

plastycznych. 
5. Upamiętnienie Patronów Roku 2023.  

 
§ 3 

 
Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest: 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 

zwana dalej Biblioteką. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 
prezentacji zgłoszonej pracy. 
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2. Prawa autorskie do tekstu i ilustracji przechodzą na organizatora Konkursu na 
różnych polach eksploatacji. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wcześniej nie 
publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. 

4. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, który stanowi 
załącznik do regulaminu (wypełniony drukowanymi literami). 

5. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu oznacza uzyskanie zgody rodziców lub 
opiekunów na udział w Konkursie. 

6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
7. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o 

akceptacji regulaminu Konkursu. 
8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
9. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. 
10. Kategorie konkursowe: 

1) przedszkola i zerówki, 
2) klasy I – IV,   
3) klasy V – VIII, 
4) rodzinny/grupowy. 

 
§ 5 

Zasady i czas trwania Konkursu 

Zasady konkursu: 
 

1. Zaprojektuj zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2023, 
ustanowionym przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej uwzględniając 
jego dzieła, dokonania, odkrycia lub zasługi: 

1) Mikołaj Kopernik, 
2) Jan Matejko, 
3) Wisława Szymborska, 
4) Paweł Edmund Strzelecki, 
5) Aleksander Fredro, 
6) Wojciech Korfanty, 
7) Jerzy Nowosielski, 
8) Maurycy Mochnacki, 
9) Aleksander Sochaczewski, 
10) Aleksandra Piłsudska, 
11) Jadwiga Zamoyska, 
12) Włodzimierz Przerwa Tetmajer. 

2. Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką: ołówek, kredka, pastele, 
farby plakatowe i inne w formie płaskiej karty plastycznej, na papierze typu 
brystol w formacie 6x20 cm w układzie pionowym. 

3. Konkurs trwa od 15 marca do 4 maja 2023 r.   
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wcześniej 

niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów. 
5. Podpisane prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć 

najpóźniej do 4 maja 2023 r. do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna oraz do Filii Biblioteki w 
Gliniance, ul. Napoleońska 46 c (w godzinach otwarcia bibliotek). 
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6. Wybrane projekty staną się zakładkami firmowymi Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna, które będą rozprowadzane we wszystkich bibliotekach gminy 
Wiązowna. 

7. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają po 50 egzemplarzy swojej 
zakładki oraz zaproszenie na ceremonię wręczania nagród. 
 
 

§ 6 
 

Ocena prac konkursowych 
 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która spośród wszystkich 
dostarczonych prac wybierze po 3 w każdej kategorii najbardziej oddające 
tematykę konkursu, uwzględniając poziom artystyczny pracy, oryginalność oraz 
jakość wykonania. Łączna liczba nagrodzonych prac to 12. 

2. Ocenie podlegać będzie sposób, technika i estetyka wykonania pracy. 
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 
§ 7 

 
Nagrody 

 
 

1. Laureaci Konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej 
kategorii. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w 
dowolnej konfiguracji. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.bibliotekawiazowna.pl 

najpóźniej do 15 maja 2023 r. 
4. Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. 
5. Rozdania nagród nastąpi na zakończenie Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

podczas pikniku. O terminie poinformujemy zwycięzców. 
6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.  
 
 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną 
publikację pracy, która może dotyczyć publikacji na stronie internetowej 
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gminy Wiązowna, w mediach 
społecznościowych oraz w prasie lokalnej. Przekazanie niewyłącznych praw do 
publikacji prac, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

2. Zwycięzca wyłoniony w ramach Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie 
imienia i nazwiska oraz wieku na drugiej stronie zakładki. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody pełnoletniego 
uczestnika konkursu lub rodziców/prawnych opiekunów uczestnika w 

http://www.bibliotekawiazowna.pl/
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przypadku osób małoletnich na przetwarzanie danych osobowych autora pracy 
oraz nieodpłatną publikację prac. 

4. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Biblioteki oraz jej filii w Gliniance 
oraz na stronie internetowej www.bibliotekawiazowna.pl.  

5. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie 
www.bibliotekawiazowna.pl.  

6. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu 
prosimy kierować do Biblioteki, na adres e-mail: 
kontakt@bibliotekawiazowna.pl lub telefonicznie pod numerem 22 789 01 46. 

7. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika 
Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

 
§ 9 

 
Ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy 

Wiązowna.  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych, adres email: iod.oswiata@wiazowna.pl 
3. 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. 
Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO),  

4. Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uzależniony od celu 
w jakim dane są przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją 
konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. 

5. Dane (imię i nazwisko laureatów) będą publikowane na stronach: 
www.bibliotekawiazowna.pl, 
https://www.facebook.com/bibliotekawiazowna/ 
www.tuwiazowna.pl 
oraz w prasie lokalnej – Powiązaniach. 

6. 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. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych 
osobowych uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

http://www.bibliotekawiazowna.pl/
http://www.bibliotekawiazowna.pl/
mailto:kontakt@bibliotekawiazowna.pl
mailto:iod.oswiata@wiazowna.pl
http://www.bibliotekawiazowna.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekawiazowna/
http://www.tuwiazowna.pl/
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Formularz zgłoszeniowy                                                      Załącznik do Regulaminu 

 
Szczegółowe informacje: 
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 
ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna  
tel. 22 789 01 46,  
email: kontakt@bibliotekawiazowna.pl  
 

 

Gminny konkurs plastyczny 

„Zaprojektuj zakładkę do książki z wybranym Patronem Roku 2023” 

organizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna,  

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Termin nadsyłania prac mija 5 maja 2023 r.  

Imię i nazwisko 

uczestnika, wiek, klasa 
 

 

Kategoria 
 

 

Telefon 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
z późn. zm.  Zostałem/-am poinformowany/-a, że podanie ww. danych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto 
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

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

(podpis Uczestnika  Konkursu)                   ( podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika) 

mailto:kontakt@bibliotekawiazowna.pl

