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Regulamin konkursu plastycznego 

pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" 

 

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe do udziału w konkursie 

pt. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa". 

 

 

1. Organizator: 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, 

ul. Wojska Polskiego 34 

 

2. Cele konkursu: 

• Kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób 

choinkowych, 

• Pobudzanie aktywności twórczej, 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

3. Warunki konkursu: 

• Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę 

choinkową. 

• Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić 

na choince. 

• Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi 

danymi: imię i nazwisko oraz telefon autora. 

• Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany 

element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki. 
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• Ozdoby muszą być zapakowane w taki sposób, by nie uległy 

zniszczeniu, i muszą zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

• Technika wykonania jest dowolna.  

• Praca powinna być wykonana samodzielnie. 

 

4. Zasady ogólne: 

• Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. 

• Nie przyjmujemy prac grupowych, tylko ozdoby wykonane przez 

jednego autora. 

• Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność 

organizatora. 

• Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: 

imię i nazwisko, telefon kontaktowy.  

• Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy 

regulamin. 

• Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy 

do siedziby Organizatora wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia 

i oświadczeniami (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie 

do 1 grudnia 2022r. 

• Możliwe jest otrzymanie karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń 

do wypełnienia w siedzibie Organizatora. 

• Oceniana będzie estetyka pracy, kreatywność, pomysłowość 

w wykorzystaniu materiałów do stworzenia pracy.  

• Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez Organizatora 

konkursu.  

• Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2022 r. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Laureaci konkursu 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 
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5. Nagrody: 

• Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

• Zdjęcia zwycięskich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora oraz w mediach społecznościowych.  

• Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim 

ul. Wojska Polskiego 34. 

• Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.  

 

6. Zgłoszenie do udziału: 

• Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz 

oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

oraz dostarczenie dokumentów wraz z wykonaną pracą do 1.12.2022 r. 

do siedziby Biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 34. 

 

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu oraz wyłonienie jego zwycięzców. Organizacja konkursu ma 

również na celu prowadzenie działalności służącej inspirowaniu 

i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej. 

2. 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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą 

przetwarzane w celach związanych z konkursem. 

3. 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. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, z uwagi na ich 

publikację w mediach oraz Internecie. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez autora 

załączonych do niniejszego regulaminu zgód. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

regulaminu. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub 

odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

9. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: 

Ewelina Wenta, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu: (58) 682 34 79. 


