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REGULAMIN  

 „MAGICZNA PRZYGODA KICI KOCI” 

- konkurs plastyczny 

 

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna będąca ilustracją do bajki KICIA KOCIA. 

 

I. Organizator: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, ul. Plac ks. abp. Bronisława 

Dąbrowskiego 6A , 62-580 Grodziec. 

 

II. Cele Konkursu:  

 

Celem konkursu jest: 

1. Popularyzacja Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 

2. Promocja czytelnictwa, rozwijanie i rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. 

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami z serii Kicia Kocia. 

4. Zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie 

plastycznej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu artystycznego. 

5. Propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowej i przyjemnej formy spędzania czasu. 

6. Poznawanie oryginalnych technik plastycznych. 

7. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci. 

 

III. Zasady Konkursu: 

 

1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy 

Grodziec.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji obrazującej przygodę bohaterki książek 

dla dzieci z serii „Kicia Kocia”.   

4. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

a) I etap – szkolny: 

Za przeprowadzenie etapu odpowiedzialna jest szkoła lub przedszkole, biorące udział w 

konkursie. Każda szkoła lub przedszkole wybiera maksymalnie 10 najlepszych prac, które 

następnie przekazuje do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec. 

b) II etap  

Za przeprowadzenie etapu odpowiedzialny jest Organizator. Spośród wyłonionych w I etapie 

prac i przekazanych do BPG Grodziec Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

wyłoni zwycięzców.  

5. Prace konkursowe można dostarczać do 03 listopada 2022 r. do Biblioteki Publicznej Gminy 

Grodziec (w godzinach otwarcia placówki) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową 

(załącznik nr 1 do regulaminu).  

6. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 wiek uczestnika/szkoła podstawowa/przedszkole, 
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 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, 

 nr telefonu kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego 

 tytuł książki do której została wykonana ilustracja 

 

7. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3, wykorzystując 

kredki, flamastry, farby, ołówki, papier kolorowy itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, 

wykonanych z materiałów, które odstają od kartki. 

8. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych, muszą 

być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

 

IV.  Komisja Konkursowa: 

1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Nagrody ufundowane będą przez Organizatora. 

3. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze prace.  

4. Komisja konkursowa pod uwagę weźmie: 

a) jakość wykonania, 

b) pomysł, 

c) oryginalność, 

d) samodzielność wykonania 

e) zgodność z tematem konkursu.  

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

V. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

1. Zmiany terminów w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 
2. Wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 
3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac. 
 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłaszając się do Konkursu, Autor zgadza się na upublicznienie nagrodzonej pracy przez 

Organizatora w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach 

promujących, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

4. Prace nie będą zwracane. 

 

VII. Polityka prywatności: 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników jest Biblioteka Publiczna 

Gminy Grodziec z siedzibą przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 

Grodziec. 

2. Inspektor ochrony danych Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest dostępny pod 

adresem: iod.grodziec@gmail.com. 
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3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, wydania nagród oraz zamieszczenia zdjęć uczestników na stronie internetowej 

organizatorów oraz przesłania artykułu ze zdjęciami zwycięzców do mediów. 

4. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

6. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, 

wiek/szkoła podstawowa/przedszkole, imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego 

uczestnika konkursu, nr tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska i zdjęcia w celu 

informowania o wynikach konkursu. 

8. Administrator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym 

do realizacji wyżej wymienionych celów oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, 

dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń. 

9. Administrator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny być 

składane na adres e-mail: bp@bibliotekagrodziec.pl lub pisemnie – na adres podany w 

regulaminie. 

12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

13. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych 

osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 

37-39 pkt 1a,1e RODO. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu „MAGICZNA  

PRZYGODA KICI KOCI” 

Formularz zgłoszeniowy 

„MAGICZNA PRZYGODA KICI KOCI” 

- konkurs plastyczny 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek/szkoła podstawowa/przedszkole 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

tytuł książki do której została wykonana ilustracja 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  „MAGICZNA PRZYGODA KICI KOCI” - 

konkurs plastyczny. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „MAGICZNA PRZYGODA KICI KOCI” oraz 

zgadzam się na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w karcie zgłoszenia, przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec w celu przeprowadzenia konkursu. 

 Udzielam Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec nieodwołalnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć, z wizerunkiem mojego dziecka powstałych w trakcie realizacji 

konkursu plastycznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie dla 

potrzeb realizacji konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i 

portalach internetowych. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

 Oświadczam, że moje dziecko jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i 

majątkowych) i niniejszym przekazuję Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania 

pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich 

polach eksploatacji i prawa pokrewne. Przyjmuję do wiadomości, że praca konkursowa nie 

podlega zwrotowi. 

 

………..………………………………………………………………… 

Data i Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu  


