
Regulamin konkursu 

 Plastyczno-literackiego dla dzieci  

„Wiosenna przygoda z wędką” 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najciekawszych i najpiękniejszych prac 

plastycznych których tematem przewodnim będzie rysunek z opisem o temacie 

wędkarskim:  

- dlaczego lubisz łowić ryby?  

- dlaczego chcesz zacząć łowić ryby? 

lub narysuj i opisz swoją przygodę z wędką. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynki, Koło PZW w Krynkach, 

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. 

 

II. Zasady udziału w konkursie 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające Szkoły Podstawowej w Krynkach, które 

samodzielnie wykonają pracę konkursową.  

2. Technika wykonania pracy  jest dowolna. 

3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie oświadczenia 

 (załącznik nr 1– Karta uczestnictwa). 

5. Otrzymane oświadczenie zawierające dane osobowe uczestników zostanie wykorzystane 

wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu. 

 

III. Miejsce i termin dostarczenia prac. 

 

1. Prace należy dostarczyć na adres: 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynki 

ul. Cerkiewna 3 

16-120 Krynki 

 Lub  

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach 

ul. Grodzieńska 7 

16-120 Krynki 

 

2. Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2019 r.  

 

IV. Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

 

1. Prace zakwalifikowane do konkursu będzie oceniało „Jury” wyznaczone przez Organizatorów 

Konkursu, składające się z pracowników GOKU oraz Biblioteki. 

2. Jury nagrodzi uczestników konkursu. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do odwołania. 

 

V. Wyniki konkursu 

 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie, profilu społecznościowym, tablicy ogłoszeń 



Biblioteki w ciągu kilku dni od zakończenia konkursu.  

 

VI. Prawa autorskie 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia na profilu  

www.facebook.com/bibliotekakrynki zdjęć prac biorących udział w konkursie. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu trwania organizowanego konkursu. 

2. Prawo unieważnienia konkursu bez podania jego przyczyny przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi konkursu. 

3. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie skutkuje 

wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie. 

4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej Gminy Krynki 

oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach, a także pod numerem telefonu: 85-711-27-23.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta uczestnictwa 

w konkursie – Wiosenna przygoda z wędką. 
 

…………………………………………………………………………………..………………. 

Imię i nazwisko uczestnika, wiek 

 

…………………………………………………………………………………..………………. 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka 

 

..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko oraz wiek dziecka 

 

w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynki, Gminny Ośrodek 

Kultury w Krynkach oraz Koło PZW w Krynkach.  

 
Klauzula informacyjna – Biblioteka dzieci: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę 

rodzicielską lub opiekę jest Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Krynki,  

ul. Cerkiewna 3, 16-120 Krynki. 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: 

inspektor.rodo@naticom.pl  

3) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę będą 

przetwarzane w celu jego udziału w konkursach.  

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub 

opiekę mogą być pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Krynki, organizatorzy kolejnych etapów konkursów, członkowie 

komisji konkursowych oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

5) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie 

danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

8) Podanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub 

opiekę jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursach. 

9) Państwa dane oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.    

TAK   /   NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad 

którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę w celu jego uczestnictwa w konkursach 

organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynki i przez organizatorów kolejnych etapów 

konkursów.  

 

TAK   /   NIE Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby, nad którą sprawuję władzę rodzicielską w postaci 

zdjęć, filmów, rysunków, nagrań sporządzonych w trakcie trwania konkurów w celu ich powielania i 

wykorzystania w materiałach informacyjnych Administratora i przekazania innym podmiotom 

związanym organizacją konkursów. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o 

wycofaniu zgody drogą pisemną na adres korespondencyjny lub adres e-mail  Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krynkach. Rozumiem i akceptuję regulamin konkursu oraz zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną: 
 

 

Krynki,…………………….                   ………………… 

Data                       Podpis 


