
Regulamin powiatowego konkursu plastycznego dla 

najmłodszych 

pn. ,,Moja ulubiona postać z bajki” 
 

Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 

i Turystyki  w Birczy wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w  Krasiczynie pełniącą funkcję 

biblioteki powiatowej                                                     

Cele konkursu: 

 

-  popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych 

- poznawanie literatury dziecięcej 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez kreatywną interpretację tematu 

- łączenie w pracy różnych technik plastycznych 

- kształtowanie poczucia estetyki 

- zachęcanie dzieci do częstych odwiedzin biblioteki 

Tematyka konkursu:  

 praca konkursowa powinna nawiązywać tematycznie do znanych bajek z kanonu 

literatury dziecięcej 

Zasady uczestnictwa: 

 konkurs skierowany jest do najmłodszych dzieci z terenu powiatu przemyskiego 

w wieku 5-9 lat  

 warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie jednej pracy – technika  dowolna, 

format A4 

 zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych 

 prace będą stanowiły własność biblioteki i mogą zostać wykorzystane do promocji 

czytelnictwa 

 każda praca powinna zawierać informacje umieszczone na odwrocie pracy: imię 

i nazwisko, wiek  i adres dziecka, tel. kontaktowy rodzica/opiekuna oraz tytuł bajki, do 

której wykonana jest ilustracja 

 prace wraz z podpisaną zgodą należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać na adres: 

biblioteka.bircza@interia.pl  do 22.11.2021 r. 

 

 

Ocena i nagrody: 

Oceny prac w kategoriach wiekowych dokona komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora 

 I kategoria – dzieci  5– 6 lat 

 II kategoria – dzieci  7- 9 lat 

      

Organizatorzy przewidują nagrodzić więcej niż 3 miejsca w każdej kategorii. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2021 r. na stronie FB Biblioteki i GOK,SiT w Birczy 

i Starostwa Powiatowego w Przemyślu 

 

 

mailto:biblioteka.bircza@interia.pl


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. 

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

przez Bibliotekę Publiczną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej i Starostwo 

Powiatowe w Przemyślu w celu organizacji konkursu „Moja ulubiona postać z bajki”, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

_____________________________ 

(czytelny podpis, data) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krasiczynie; 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Moja ulubiona 
postać z bajki”, 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. 
Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie 
podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.  
 
 


