
 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – filie w 

Jurkach i w Bogaczewie. 

 

2. Cele konkursu: 

 - zachęcenie do spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu, 

- zwrócenie uwagi dziecka na ciekawe miejsca w jego otoczeniu, 

- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, 

- wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży, 

- możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości. 

3. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-VIII 

szkoły podstawowej, 

- warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o podanej tematyce 

z wykorzystaniem dowolnych materiałów oraz dostarczenie go wraz z metryczką w 

wyznaczone miejsce i w określonym terminie. 

UWAGA: Na odwrocie każdej dostarczonej pracy konkursowej należy umieścić 

wypełnioną metryczkę (załącznik numer 1). 

4.  Kryteria oceny pracy plastycznej:   

- zgodność z tematem; 

- wkład pracy własnej; 

- estetyka wykonanej pracy; 

- pomysłowość; 

- umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów. 

5. Kategorie: 

 Oddziały przedszkolne – klasy I-III szkoły podstawowej,  

 Szkoły podstawowe – klasy IV – VIII. 

 

6.  Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć w filii bibliotecznej w Jurkach do dnia 

09.12.2019 r., lub w filii bibliotecznej w Bogaczewie do dnia 10.12.2019r.  

 

7.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 16.12.2019 r. w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej w Jurkach oraz 17.12.2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej  

w  Bogaczewie. 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnik Konkursu z chwilę dostarczenia pracy i metryczki oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania postawionych w nim 

zasad, 

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 udostepnienie pracy w wydawnictwach własnych 

bibliotek, na stronach internetowych, w prasie lokalnej i innych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie. 

3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. 

Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 Morąg. Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych: iod@bibliotekamorag.pl. Dane uczestników konkursu są 

zbierane na podstawie dobrowolnej pisemnej zgody (w metryczce pracy), której brak 

wyklucza uczestnictwo w konkursie. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu 

realizacji konkursu oraz w celu promocji działalności biblioteki. Dane uczestników będą 

przetwarzane przed okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię, nazwisko, wizerunek oraz 

szkoła/placówka laureatów konkursu będą upublicznione na stronach internetowych 

Organizatora. Każdy z uczestników konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba że istnieje podstawa dla przetwarzania danych), 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przetwarzania danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


