
Konkurs plastyczny - „Moja ulubiona 

książka – projekt okładki” 
 

 
 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie 

                             oraz Gmina Zbójno 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci 

- inspirowanie, rozwijanie wyobraźni i kreatywności  

- doskonalenie umiejętności manualnych 

- pobudzanie twórczego myślenia 

- rozbudzanie świadomości poszanowania książek 

 

Regulamin 
 

1. Zadanie konkursowe: zadaniem uczestników jest stworzenie 

    okładki swojej ulubionej książki 

2. Technika prac: praca może być wykonana dowolna techniką 

   (np. rysunek, malarstwo, kolaż techniki mieszane, itp.). 

3. Format: A5, A4, A3 – prosimy o przestrzeganie formatów prac 

4. Konkurs adresowany jest do: uczniów klas I-III Szkół 

    Podstawowych z terenu Gminy Zbójno 

5. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru 

      (drukowanymi literami): 

     Imię i nazwisko: 

     Wiek autora/ Klasa: 

     Adres placówki: 

     Tytuł książki do której wykonana jest okładka: 

6. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko 1 pracy 



    (prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu). 

7. Pracę wraz z informacją RODO należy złożyć w: 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie 

    Zbójno 35A 

    87-645 Zbójno 

    Z dopiskiem: Konkurs „Moja ulubiona książka – projekt 

                          okładki” 

8. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

    Organizatora – najciekawsze prace zostaną nagrodzone (I, II, III 

    miejsce oraz wyróżnienia). 

9. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność 

    z tematem konkursu, pomysłowość, różnorodność materiałów 

    wykorzystanych w pracy oraz oryginalność i estetykę. 

10. Termin złożenia prac upływa 28.02.2022 r.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 marca 2022 r. Informacja 

      na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona 

      Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz na 

      stronie internetowej Gminy Zbójno (www.zbojno.pl). 

 

Uwagi końcowe: 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac 

konkursowych na stronie internetowej i FB. 

Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników i ich nauczycieli prowadzących w tym wizerunków 

niezbędnych do organizacji konkursu. 

Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną o tym powiadomieni 

telefonicznie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu 

oraz podziału nagród. 

Kontakt do osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie – p. Magdalena Fabiańska 
 

 

 

 

 

http://www.zbojno.pl/


Załącznik nr 1 

 
 

Karta zgłoszenia  

dziecka na zajęcia artystyczne i sportowe 

(konkurs plastyczny - „Moja ulubiona książka – projekt okładki”) 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie 

 

 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:  

2. wiek dziecka:  

3. Imię i nazwisko 

opiekunów/rodziców: 

 

4. Adres zamieszkania:  

5. Numer telefonu 

kontaktowego/ adres e-mail* 

 

7. Nazwa zajęć   

 

1. Jako rodzic/opiekun prawny, zgłaszam udział mojego nieletniego dziecka w zajęciach artystycznych oraz 

sportowych w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie lub innych miejscach, w których 

organizator przeprowadza zajęcia organizowanych poza siedzibą Biblioteki. 

 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka na i z zajęć oraz wcześniejszego 

poinformowania osobę prowadzącą o nieobecności dziecka na zajęciach (osoba prowadząca zajęcia 

odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w godzinach zajęć ujętych w grafiku). 

 

 

 

 

           

 ……………………………………………………………………. 

                                                                                        Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

 

 

 

 



 

* wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie  

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku Twojego dziecka? 

 

 

 TAK Zaznacz Twoją decyzję  NIE 

 

           Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, że 

               

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. 

UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Zbójnie reprezentowana 

przez p.o. Dyrektora Biblioteki. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na 

adres siedziby: Zbójno 35A, 87-645 Zbójno 

e-mail:  gbpzbojno@wp.pl 

telefonicznie: 54 280 10 91 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych 

został także powołany inspektor ochrony danych, z 

którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na 

adres: m.lochocki@jumi 2012.pl   

 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, ustawy z dnia 25 

października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu 

realizacji zadań administratora związanych z promowaniem kultury, kultury fizycznej, turystki itp. 

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, 

adresu e-mail, przetwarzanie wizerunku. 

2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne 

podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, a także mass media, publikatory prasowe 

i internetowe. Dostęp do Twoich danych będą także posiadać pracownicy i współpracownicy 

administratora.  

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią 

one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym 

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji i tak: 

1) do 5 lat od dnia zakończenia zajęć lub innego przedsięwzięcia, którego byłeś uczestnikiem,  

2) do przedawnienia roszczeń,  

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie 

dłużej jednak niż do czasu, wskazanego w pkt. 1. 

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

http://bip.koszykowa.pl/images/zzust.b.pdf
http://bip.koszykowa.pl/images/yust.dz.k.pdf
http://bip.koszykowa.pl/images/yust.dz.k.pdf


▪ wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

▪ Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

▪ Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec 

przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie  

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5) Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania 

Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu 

tj. promowania działań administratora w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystki itp. 

2) w zakresie zgody jest dobrowolne i może być ona cofnięta w dowolnym momencie. 

6) W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7) Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 

profilowania. 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

      

 

……………………………………………………………………. 

                                                                                                                                       Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

      Wersja 06.02.2021r. 

 


