
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"BARWY JESIENI"  

 

1. Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince. 

2. Cel: zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno otaczającej, zmieniającej się natury. 

3. Technika prezentowanych prac: dowolna, forma płaska. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 samodzielnie wykonaną, nigdzie wcześniej nie 

publikowaną i nie nagradzaną pracę w formacie A3. Prace winny być dokładnie opisane (imię i 

nazwisko, wiek, , telefon kontaktowy lub e-mail do rodzica/ opiekuna prawnego) – metryczka do 

pobrania na www.biblioteka-cybinka.pl. 

5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac: 15 października 2021 r.  

w siedzibie Organizatora:  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka. 

6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. 

7. Prace oceni specjalne Jury powołane przez Organizatora, którego decyzja będzie ostateczna. Ocenie 

podlegać będą: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, walory artystyczne. 

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

a. Dzieci przedszkolne. 

b. Uczniowie szkoły podstawowej. 

9. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród  

telefonicznie lub pisemnie. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 października 2021 r. Informacja o osobach 

nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na facebooku BPMiG oraz Gminy 

Cybinka. 

11. Organizator przygotuje wystawę pokonkursową, którą oglądać będzie można w siedzibie 

Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w 

folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych. 

13. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Cybince, 

ul. Słubicka 28. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, 

wiek oraz nr kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego. Dane te  wykorzystywane są wyłącznie na 

potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą 

http://www.biblioteka-cybinka.pl/


ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w 

konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

konkursu na przetwarzanie przez BPMiG jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz 

organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z 

upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej BPMiG w Cybince oraz Gminy 

Cybinka. 

14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest 

dobrowolne. 

15. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.  

16. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 


