
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

pod patronatem Starosty Powiatu Gdańskiego  

Mariana Cichona 

na książkę o nietypowym kształcie i opowiadanie „Mój dzień z rodziną” 

 

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim oraz starosta Powiatu 

Gdańskiego zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie plastyczno-literackiego na najładniej 

wykonaną książkę o nietypowym kształcie i opowiadanie „Mój dzień z rodziną”. 

2. Celem konkursu jest: 

- wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania, 

- kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki, 

- pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

- umożliwienie przedszkolakom i uczniom ze szkół podstawowych zaprezentowanie swojego 

talentu. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) i ich 

rodziców/opiekunów prawnych z powiatu gdańskiego. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie książki o ciekawym, niestandardowym 

kształcie z krótkim opowiadaniem, opisującym jak rodzina wspólnie spędza czas, dzień. 

6. Prace wykonane dowolną techniką, w formacie max. A4 należy składać do 30 września 

2021 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim lub przesłać 

na adres:  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim 

Ul. Wojska Polskiego 34 

83-000 Pruszcz Gdański 

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY 

7. Do pracy należy dołączyć kartę z następującymi danymi: 

- imiona i nazwiska autorów pracy (minimum dwie osoby), 

- tytuł wykonanej pracy, 

- wiek dziecka/dzieci, 

- adres zamieszkania, 

- adres e-mail i numer telefonu rodziców/opiekunów, 

przykład: Ania, Zosia i Franek Kowalscy 



Ania - 6 lat, mama i tata ul. Dowolna 17, XX-XXX Miejscowość 

tel. XXX XXX XXX e-mail: ZosiaX@wp.pl 

8. Do pracy należy dołączyć również wydrukowaną i podpisaną kartę Zgłoszenia, a także 

oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego (Zał. nr 1). 

9. Jedna rodzina na konkurs może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

10. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu. 

11. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe (dla dzieci) w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki i kl. 0, klasy I-

3 oraz klasy 4-6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

12. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: 

- pomysłowość i oryginalność; 

- zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza 

najmłodszym; 

- estetyka wykonania. 

13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o wynikach oraz 

uroczystości rozstrzygnięcia konkursu (październik 2021).  

15. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. W sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych możliwy jest kontakt z iod@biblioteka-pruszcz.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych            

z grą. 

16. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

17. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, z uwagi na ich publikację w mediach oraz 

Internecie. 

18. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac. 



20. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na jej 

nieodpłatnie wykorzystanie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych 

Konkursu i innych celów promocyjnych działalność Organizatora. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji 

Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. 

Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych 

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 


