
Konkurs plastyczny pt. „Pocztówka Patriotyczna”  

Regulamin konkursu plastycznego „ Pocztówka Patriotyczna” 

 1. Konkurs organizowany jest w związku z 102 rocznicą odzyskania 

Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2020 roku.  

2. Cel konkursu: pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej.  

3. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice. 

 4. Konkurs Przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 

podstawowych. 

 5. Dopuszczalna technika wykonywania pracy: - rysunek, grafika, malarstwo, 

malowanie na tkaninie i szkle, itp. Format A4. 

 6. Prace na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko, wiek ( klasa ), numer 

kontaktowy.  

7. Termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 3 listopada 2020r.  

8. Miejsce przyjmowania prac Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy Kępice   

poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 19:00.  

9. Dostarczone prace oceniane będą w kategoriach: 

 - dzieci w wieku do 6 lat. 

 - dzieci 7 – 10 lat  

- dzieci 11 – 13 lat  

- 13 – 15 lat  

10. Komisja wybierze po 3 prace z każdej kategorii.  

11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Kępice . www.biblioteka.kepice.pl  

12. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane podczas 

uroczystości święta Niepodległości dnia 11.11.2020r. Jak również zamieszczone 

na stronie internetowej www.biblioteka.kepice.pl 

http://www.biblioteka.kepice.pl/


Załącznik 1 do regulaminu  

konkursu plastycznego  

„Pocztówka patriotyczna” 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

……………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

……………………………………………………. 

(numer telefonu) 

 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „Pocztówka 

Patriotyczna” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 

Kępice i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………….. w w/w konkursie.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i 

mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, 

szkoła, klasa, numer telefonu- na podstawie ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.2016.119.1)  

3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek 

mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie 

internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu 

i wystawy pokonkursowej.  

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie praz przez Organizatora.  

5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do 

danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1) 

 

 

………………………………………………….. 

(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


