
 
Regulamin konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa” 

1.Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu plastycznego „ Ozdoba choinkowa” jest Gminna Biblioteka Publiczna 

w Lubiszynie ul. Dworcowa 3,  66-433 Lubiszyn 

2.Celem konkursu jest: 

- podtrzymanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik    

plastycznych, stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 

3.Uczestnikami konkursu mogą być: 

- przedszkolaki 

- uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lubiszyn 

4.Warunki udziału w konkursie: 

- wykonanie pracy przestrzennej, ozdoby choinkowej. Wielkość i waga ozdoby muszą 

umożliwiać zawieszenie jej na choince 

- uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie 

- technika wykonania pracy dowolna,  

- prace złożone do konkursu powinny być zaopatrzone w karteczki zawierające: 

imię i nazwisko, klasa i szkoła do której uczęszcza uczeń 

- do prac należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 1 do 

Regulaminu ) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku/prac plastycznych w celach 

konkursowych i działań promocyjnych biblioteki 

- prace złożone po terminie oraz dostarczone bez wymaganych oświadczeń  nie będą oceniane 

- prace należy złożyć do biblioteki w Lubiszynie, ul Dworcowa 3, w terminie do 

 12 grudnia ( poniedziałek ) 2022 r 

5.Ocena prac: 

 prace będą oceniane w trzech przedziałach wiekowych: 

-  przedszkolaki 

-  klasy I – III 

-  klasy IV – VIII 

- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora 

- przy ocenie prac pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania, samodzielność  



wykonania, walory artystyczne 

- komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, o ostatecznej liczbie 

nagrodzonych prac  w danej kategorii wiekowej decyduje komisja konkursowa 

- planowana data ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej biblioteki  

19 grudnia 2022 r. 

6.Postanowienia końcowe: 

- prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi 

- biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

7. Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie (ul. 
Dworcowa 3, 66-443 Lubiszyn, telefon kontaktowy: 95 727 71 54).  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1lit.b ) ww. rozporządzenia.  
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Konsekwencją nie podania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w konkursie. 
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

      


