
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI” 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Witonia, zwana dalej Organizatorem. 

 

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie i wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Prezentacja talentów plastycznych młodych mieszkańców gminy Witonia. 

3. Popularyzacja wiedzy o ciekawych miejscach w najbliższej okolicy, w Polsce i za granicą. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne  z akceptacją przez rodzica/rodziców lub 

opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika  i uczestników pełnoletnich 

konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim 

zasad.  

 

IV. Zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs polega na wykonaniu wakacyjnej pocztówki. Praca może przedstawiać m.in. ciekawe 

miejsce, zabytek lub wakacyjną przygodę. 

2. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Każda praca powinna być pracą indywidualną. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową wykonaną dowolną techniką (np. rysunek, 

malarstwo, kolaż) w formacie nie większym niż A5. 

4. Opisaną na odwrocie pracę:  imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy wraz z kartą zgłoszenia i 

oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka należy dostarczyć do 

Biblioteki Publicznej Gminy Witonia do dnia 23.08.2022 r. (włącznie), do godz. 16:00. 

Karta zgłoszenia + oświadczenie do pobrania ze strony https://gminawitonia.pl/biblioteka-

publiczna/ 

lub w placówce Organizatora. 

5. Prace bez wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia nie zostaną przyjęte do konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

wymogów regulaminu. 

7. W konkursie mogą brać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały 

udziału w żadnym konkursie. 

8. Decyzję o przyjęciu na konkurs dostarczonego materiału konkursowego podejmuje Organizator 

konkursu. 

 

V. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody 

1. Jury powołane przez Organizatora biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, 

samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę wykonania wyłoni laureatów konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminno-Parafialnych. 

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna/ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na stronie internetowej 

https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna/ zdjęć prac wszystkich uczestników konkursu. 

4. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycje pracy podczas  

a) Dożynek Gminno-Parafialnych  

b) w lokalu biblioteki 

5. Dla zwycięzców i uczestników Organizator przewiduje Nagrody – Niespodzianki. 
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VI. Wykorzystanie prac 

1. Autor przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe przekazanej pracy 

konkursowej na polach eksploatacji w zakresie: 

a) udostępniania pracy online na stronie internetowej https://gminawitonia.pl/biblioteka-

publiczna/  

w celu popularyzacji, 

b) ekspozycji pracy podczas  

- Dożynek Gminno-Parafialnych 

- w lokalu biblioteki 

                          c) upublicznienia we wszystkich materiałach promocyjnych 

2.Przekazanie pracy przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem oraz że przysługuje mu pełnia 

praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób 

trzecich.  Dostarczając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora konkursu do 

naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator konkursu w związku z roszczeniami osób 

trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy lub innych dóbr osobistych osób trzecich. 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników oraz rodzica/rodziców lub 

opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących kartę zgłoszenia i 

oświadczenie dotyczące konkursu plastycznego „ Pocztówka z wakacji”  jest Biblioteka Publiczna 

Gminy Witonia, ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia, tel. 24 356 47 16, 

https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna 

2. Konkurs jest ogłaszany publicznie, dlatego wyniki również zostaną opublikowane, będą zawierały 

dane identyfikacyjne laureatów, osób wyróżnionych i pozostałych uczestników. 

3. Dane osobowe autora w zakresie imienia i nazwiska, wieku uzyskane w ramach konkursu, będą 

publikowane w protokole jury oraz wszelkich informacjach o laureatach konkursu. 

4. Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają prawo 

do wglądu do treści danych swoich dzieci. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w 

konkursie. 

6. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą  oraz 

art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) w przypadku realizacji praw autorskich. 

a) Dane przechowywane będą przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do 

okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest 

dłuższy, 

b) Rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu, 

których dane dotyczą, mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, 

usunięcie, ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić 

się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy przetwarzanie następuje w 

ramach sprawowania władzy publicznej, 

c) Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do 

czasu wycofania zgody będzie legalne, 

d) Dane osobowe (nawet te niepublikowane) będą udostępniane podmiotom świadczącym na 

rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, 

archiwizowania i niszczenia dokumentów, 

e) Rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników 

konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. Administrator zachęca jednak w racie pytań i wątpliwości do 

kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na dres poczty elektronicznej: iod@gminawitonia.pl 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Witonia oraz na 

stronie internetowej https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna . Szczegółowe informacje 

dotyczące konkursu udzielane są także pod numerem telefonu 24 356 47 16. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników konkursu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Przekazując pracę rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich 

uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w 

niniejszym regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa. 

8.  Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania Konkursu z powodów niezależnych od 

siebie. 

9. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie 

https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna  

10. W razie jakichkolwiek zmian terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia 

wyników i wręczenia nagród, informacje zostaną podane na stronie internetowej 

https://gminawitonia.pl/biblioteka-publiczna  
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KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PLASTYCZNY 

„POCZTÓWKA Z WAKACJI” 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………………………… 

 

Wiek ……………………………………………… 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nr telefonu Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………….. 

 

Adres e-mail Uczestnika lub  rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) w celach związanych z 

Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora w celach informacyjnych i 

promocyjnych. 

 

Miejscowość, dnia …………………………………………………… 

 

Czytelny podpis Uczestnika …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

KARTA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………               
                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

w Konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy 

Witonia oraz akceptuję postanowienia regulaminu konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781 ze zm.) w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora w 

celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

Miejscowość, dnia …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Jeśli do konkursu przekazana zostanie praca, której moje dziecko będzie autorem: 
 
a/ wyrażam wolę, aby: 
- praca była oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka – tak/nie (niepotrzebne skreślić) 
- praca była oznaczona pseudonimem - …………………………………………………. (podaj pseudonim) 
- praca była udostępniona anonimowo – tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

 
 

Miejscowość, dnia …………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

b/ wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z 
jego udziałem w konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach 

 
Miejscowość, dnia …………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………….. 

         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


