
 
Regulamin konkursu plastycznego 

„Tuwim dzieciom” 
zorganizowanego w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu  

 
ORGANIZATOR: 
Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu 
 
CELE KONKURSU: 

 wykonanie pracy plastycznej, która ma na celu zilustrowanie dowolnego wiersza 
Juliana Tuwima 

 inspiracja twórczością poety 

 rozwijanie zainteresowań literackich 

 promocja czytelnictwa i literatury 

 pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

 popularyzacja działań plastycznych oraz możliwości wymiany doświadczeń 
artystycznych przez dzieci i młodzież 

 możliwość zaprezentowania oraz popularyzowania własnej twórczości 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek wychowania przedszkolnego  
     i szkół podstawowych z Gminy i Miasta Morąga. 
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, np. malarstwo,  
    rysunek, wydzieranka, wycinanka, grafika. 
3. Kryteria oceny pracy plastycznej: 

 zgodność z tematem, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 umiejętność doboru różnych technik plastycznych, 

 estetyka wykonanej pracy, 

 wkład pracy własnej. 
4. Do każdej pracy plastycznej należy dołączyć wypełnioną metryczkę (Załącznik nr 1). 

 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 I kategoria – przedszkole 

 II kategoria – klasy I-III 

 III kategoria – klasy IV-VI 
 

 
CZAS TRWANIA KONKURSU: 
Prace konkursowe należy składać w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Morągu do 7 października 2019 r.  
Komisja konkursowa w dniu 10 października 2019 r. dokona wyboru najlepszych prac 
zgodnie z określonymi kryteriami i sporządzi protokół z listą laureatów według kategorii 
wiekowych. 
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 października 2019 r. o godz. 
10:00 w Oddziale dla Dzieci  MBP w Morągu. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1.Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy wraz z metryczką oświadcza, że:                                                                  
a) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim 
przedstawionych, 
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych  
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,  
c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych, 
d) wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy  w wydawnictwach własnych 
bibliotek, na stronach internetowych, w prasie lokalnej i innych. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminie. 
3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 
Morąg. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 
lit. a 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 (dalej 
RODO) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych skutkuje wykluczeniem uczestnika z konkursu. W 
celu promowania działalności Organizatora imię, nazwisko, wizerunek oraz szkoła/placówka 
laureatów konkursu będą upublicznione na stronach internetowych Organizatora przez okres 
15 lat oraz mogą być wykorzystane w wydawnictwach własnych i w lokalnych mediach. 
Pozostałe dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 
którym jest przeprowadzenie konkursu, ale nie dłużej niż 6 miesięcy. Każdy z uczestników 
konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO. Powyższe prawa uczestnik 
może zrealizować przy pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 
iod@bibliotekamorag.pl.  
 
 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Konkursu plastycznego 

„Tuwim dzieciom” 

 
ODDZIAŁ DLA DZIECI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORĄGU 

KONKURS PLASTYCZNY „TUWIM DZIECIOM” 

METRYCZKA PRACY 
Dane autora pracy 

Imię i nazwisko  

Wiek  Klasa  

Kategoria 
wiekowa 

 I (przedszkole)                   II (kl. I-III)                    III (kl. IV-VI)        

Rodzic 
(opiekun) 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  
 

Nazwa szkoły lub placówki oświatowej 
 

 

Ulica i nr: Telefon: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego  

w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 Morąg. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie 

niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Organizatora zgodnie z 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. 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Tuwim 

Dzieciom”. 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach 

własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Morągu. 

                                              

                                                                        ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                    (podpis rodzica lub opiekuna) 

METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO PRACY KONKURSOWEJ 
 


