
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Pt. ILUSTROWANY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

CELE KONKURSU 

 
1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz pobudzanie inwencji twórczej  

i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.  

2. Propagowanie wśród dzieci naturalnych technik plastycznych, jako środka 

wypowiedzi plastycznej. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Zakopane oraz Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0 - III 

szkół podstawowych z terenu Miasta Zakopane. 
3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

a) przedszkole  

b) szkoła podstawowa, kategoria I (klasy 0-1)  

c) szkoła podstawowa, kategoria II (klasy 2-3) 

4. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie przy wykorzystaniu dowolnych 

technik plastycznych, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie 

itp., na bloku technicznym lub rysunkowym  o wymiarach nie większych niż A-4.  

5. Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje: 

 imię i nazwisko autora (drukowanymi literami), 

 wiek, 

 klasa, grupa przedszkolna 

 pełna nazwa, adres i telefon szkoły/placówki/  

 imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

 przy zgłoszeniach indywidualnych numer telefonu rodzica 

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu swoich danych osobowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  oraz na 

opublikowanie fotografii wizerunku dokonanego podczas uroczystego wręczenia 

nagród w prasie, mediach, internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, podając dane autora prac, bez ograniczeń czasowych i ilościowych. 

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

dostępna na stronie internetowej biblioteki (załącznik nr 1 do Regulaminu) - osobno 

(NIE przyklejoną do pracy). 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 
wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz  prezentowania prac podczas 

"Zakopiańskich Mikołajek" na Placu Niepodległości w Zakopanem. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

 

1. Prace należy nadsyłać, składać do dnia 25 listopada 2019 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Stefana Żeromskiego, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  

ul. Zborowskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00. Telefon 182014006.  



2. Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa 

nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu pt. ILUSTROWANY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. 

 

ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a) przedszkole  

b) szkoła podstawowa, kategoria I (klasy 0-1); kat. II (klasy 2-3) 

Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości 

zgłoszonych prac. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę wcześniej 

nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. 

3. Prace mają pokazać, że list do Świętego Mikołaja nie musi być napisany, a może być 

przedstawiony w formie ilustrowanej (ewentualnie z wykorzystaniem kilku słów). 
4. Jury pod uwagę weźmie: oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do tematyki 

konkursu, walory artystyczne i estetyczne, technikę wykonania.  

5. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

autorom.  

6. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla uczestników konkursu jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

7. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 07 grudnia 2019 r. na Placu 

Niepodległości w Zakopanem podczas "Zakopiańskich Mikołajek". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu ILUSTROWANY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

Imię i nazwisko dziecka  

 

Imię i nazwisko prawnego 

opiekuna 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, w  tym na*: 

□ przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z organizacją 

konkursu plastycznego  „ILUSTROWANY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”  

 □ publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Biblioteki i portalu Facebook w 

celach promocyjnych Biblioteki; 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………….

. 
(data i podpis) 

*proszę zaznaczyć właściwe  
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

informuję, że: 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w 

Zakopanem, ul. Łukaszówki 4, Zakopane 34-500. 

2. Przysługuje Panu/i prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty 

elektronicznej ochronadanychjoda@gmail.com. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Biblioteki oraz w celach związanych 

z organizacją konkursu „ILUSTROWANY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” na podstawie art. 

6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Biblioteki przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie „ILUSTROWANY LIST DO 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym; odmowa 

zgody na przetwarzanie danych w celach promocyjnych Biblioteki nie niesie ze sobą konsekwencji 

prawnych.  

……………………………. 
(data i podpis) 

mailto:ochronadanychjoda@gmail.com

