
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Twardogórze 

serdecznie zaprasza  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„Kartka wielkanocna” 
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE: 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkoły średniej z terenu miasta i gminy 

Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział  

w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.  

3. Konkurs objęty jest honorowym patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego. 

4. Kategorie konkursowe: 

- przedszkole, 

- klasy I-III SP, 

- klasy IV-VIII SP, 

- szkoła średnia, 

- rodzinna. 

5. Cele konkursu:  

- popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,  

- pogłębianie wiedzy nt. symboliki wielkanocnej, 

- kształtowanie postaw szacunku dla tradycji, 

- propagowanie tradycji i folkloru związanego z obchodami świąt Wielkiej Nocy, 

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

- umożliwienie dzieciom/młodzieży/osobom dorosłym zaprezentowania swoich talentów plastycznych. 

6. Wymogi dotyczące prac:  

- prace w formacie kartki pocztowej (A-5), (prosimy o nieprzecinanie zgiętej kartki A4 – w środku powinna zostać włożona Karta 

zgłoszenia do udziału w konkursie – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku - – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) 

- wykonanie w technice, umożliwiającej bezstratny dla wizerunku skan pracy, 

- nie będą oceniane prace z elementami 3D, 

- wykonane na podstawie własnego pomysłu - nie odwzorowywane, 

- na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła; w przypadku kategorii rodzinnej: 

skład rodziny tworzącej kartkę,  miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy . 

7. Na konkurs do biblioteki powinny być zgłoszone prace wybrane wcześniej podczas eliminacji przedszkolnych/szkolnych (jeśli 

będzie taka możliwość). 

8. Oceny prac w siedzibie Organizatora dokona trzyosobowe jury powołane przez dyrektora biblioteki, przyznając nagrody i 

wyróżnienia. Werdykt jury konkursowego jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem, a także z celami konkursu, 

- pomysłowość, oryginalność,  

- estetyka wykonania i wkład pracy.  

9. Prace należy złożyć za pośrednictwem przedszkola/szkoły lub osobiście w siedzibie Organizatora - Twardogóra ul. Wielkopolska 11, 

do dnia 10 marca br. (piątek). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart wielkanocnych  

na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub Urzędu Miasta i Gminy 

Twardogóra. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed świętami wielkanocnymi, o czym laureaci 

zostaną powiadomieni. 

12. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. 

14. Załączniki do regulaminu konkursu: 

- Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

- Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wraz z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.  

15. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą 

publikowane: 

na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.pl i na Facebooku biblioteki, na stronie 

Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w INFO Twardogóra, na gminnym Facebooku, w Panoramie Oleśnickiej. 

  



 

          Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE O NAZWIE „Kartka wielkanocna” w Bibliotece Publicznej Miasta i 

Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

EMAIL: _______________________________ 

TELEFON: _____________________________ 

PLACÓWKA: ___________________________ 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / mojego dziecka* celem 

udziału w konkursie dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego 

zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu / certyfikatu uczestnictwa. 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego*) 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE / RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB 

NIEPEŁNOLETNICH* 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich / mojego dziecka* 

………….……………………………………….…/…………………………………..…………….danych osobowych na potrzeby 

promocji konkursu/inicjatywy.  

2. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę / nie 

wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka w formie zdjęć z zajęć, imprez oraz 

wydarzeń szkolnych, odbywających się w placówce, celem ich publikacji (*):  

 na stronie internetowej organizatora 

 na oficjalnym profilu organizatora w portalu społecznościowym Facebook 

 w materiałach promujących organizatora 

 w mediach lokalnych: Panorama Oleśnicka, INFO Twardogóra. 

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak  

w oświadczeniu. 

............................................ 

(podpis) 
*niepotrzebne skreślić 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU 

Na podstawie art. 13 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   
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 

 

 

 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE 
ul. Wielkopolska 11 
56-416 Twardogóra 
reprezentowana przez Dyrektora 

Inspektor Ochrony Danych Adres e-mail:  iod@twardogora.pl 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

 tel.: (+48) 71 3158017 

 e-mail: dyrektorbib@gmail.com 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na przetwarzanie Państwa danych celem promocji 
konkursu oraz prezentacji prac i ich autorów. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  
a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie 

wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 
b. przez okres archiwizacji wskazany przepisami nakazującymi AD dalsze przetwarzanie Państwa danych. 
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  

w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

(np. organy ścigania, ZUS, US); 
b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. 

podmioty wspierające działalność Administratora Danych). 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 
b. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych regulaminem konkursu jest brak możliwości 

udziału w wydarzeniu. 
c. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 
człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

d. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas danych osobowych można znaleźć na stronie www 
placówki. 

mailto:dyrektorbib@gmail.com

