
Regulamin Konkursu Literacko-Plastycznego 

„Malowane wiersze Marii Konopnickiej” 

dla dzieci przedszkolnych 
  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach Filia w Będzinie z siedzibą przy ul. ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin. 

2. Konkurs prowadzony jest w ramach wystawy „Będzińscy Miniartyści”.  

3. Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest powiatowy.  

  

II. CELE KONKURSU:  

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

2. Przybliżenie dzieciom utworów Marii Konopnickiej. 

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik     

plastycznych. 

4. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym.  

  

III. UCZESTNICY: 

Dzieci przedszkolne z powiatu będzińskiego. 

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Praca plastyczna wykonana w oparciu o wybrany wiersz/wiersze Marii Konopnickiej. 

 

V. ZASADY KONKURSU:  

1. Każdy z uczestników konkursu dostarcza tylko jedną pracę.  

2. Uczestnik konkursu  wykonuje pracę SAMODZIELNIE.  

3. Technika oraz format prac jest dowolna.  

4. Przekazanie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. Prace dostarczone 

na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do prezentowania prac konkursowych w swojej placówce 

oraz na profilu biblioteki na Facebooku: https://www.facebook.com/pbwbedzin 

6. Prace należy dostarczyć do dnia 6 maja 2022 roku (osobiście lub za pośrednictwem 

poczty) na adres biblioteki: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach 

Filia w Będzinie  

ul. Małachowskiego 29 

42-500 Będzin 

z dopiskiem KONKURS 

 

Prace, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.  

7. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę 

(Załącznik nr 1).  

8. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach 

promocyjnych.  

https://www.facebook.com/pbwbedzin


9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez   

organizatorów danych osobowych autorów prac zgodnie z Rozporządzeniem 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.  

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.  

11. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w konkursie (Załącznik nr 2) oraz zgodę nauczyciela-opiekuna 

na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).  

12. Prace przekazane bez w/w zgód nie będą brały udziału w Konkursie.  

 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:  

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

− dzieci w wieku 3-4 lata 

− dzieci w wieku 5-6 lat. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek (8-15 maja 2022). 

4. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie pierwszego miejsca oraz dwóch 

wyróżnień. 

5. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie lub wyróżnienie są książki. 

6. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

7. Nauczyciele-opiekunowie, których wychowankowie wezmą udział w konkursie, otrzymają  

dyplomy/podziękowania. 

8. O wynikach konkursu oraz formie wręczenia nagród placówki zostaną powiadomione 

indywidualnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Informacje 

na temat konkursu można również uzyskać na profilu biblioteki na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pbwbedzin oraz na stronie internetowej Organizatora: 

https://bedzin.pbw.katowice.pl/  

 

Koordynator konkursu: 

Anna Garlacz 

PBW w Katowicach Filia w Będzinie 

nr tel. 32 267 49 34 

e-mail: bedzin@pbw.katowice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pbwbedzin
https://bedzin.pbw.katowice.pl/
mailto:bedzin@pbw.katowice.pl


Załącznik nr 1 

 

 

 

Imię i nazwisko autora 

pracy 

 

 

 

Wiek autora pracy 

 

 

 

Nazwa przedszkola 

 

 

 

Adres przedszkola 

 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela-opiekuna 

 

 

 

Adres e-mail 

nauczyciela-opiekuna 

 

 

 

Nr telefonu 

nauczyciela-opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

 
..........................................................................................                                           ............................................................  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                                                                        (miejscowość, data)  

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 
 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  
 
.............................................................................................…………...............…………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
w konkursie „Malowane wiersze Marii Konopnickiej” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Będzinie z siedzibą przy ul. Małachowskiego 29, 42-500 
Będzin.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu 
tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z 

siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną 
przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane.  
              

........................................…………………………………………….……………….  
              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka 
 

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl


Załącznik nr 3 
 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów 

związanych z realizacją konkursu „Malowane wiersze Marii Konopnickiej” organizowanego przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Będzinie.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z 

siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana 
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

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

                   (data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)  
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