
XV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci
ph. „Pocztówka z wakacji”

Drogie dzieci !
Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Radomsku  zaprasza  Was  do  wzięcia  udziału  

w XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, ph. „Pocztówka z wakacji”.
Ponownie  wraz  z  Wami  chcielibyśmy  odbyć  kolorową  podróż  do  miejsc,  

w  których  mogliście  spędzać  wolny  czas  w  okresie  wakacji.  Odwołując  się  do  Waszej
wyobraźni  pragnęlibyśmy  ożywić  sceny,  postaci,  zabytki,  które  towarzyszyły  Wam  
w  podróżach.  Chcielibyśmy,  aby  przygotowane  przez  Was  pocztówki  sugerowały  nam,
jakie miejsca odwiedzaliście podczas wakacyjnych wojaży.

Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi,
zainspirowanie  do  samodzielnych  poszukiwań  i  obserwacji.  Czekamy  na  oryginalne
i własnoręcznie wykonane kartki.
Warunki konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Nadesłane prace będą
oceniane  w  trzech  kategoriach  wiekowych:  od  6  do  8  lat,  od  9  do  11  lat,  
od 12 do 13 lat.

Prace  wykonane mogą być w dowolnej  technice  w  maksymalnym formacie A4.
Przez  jednego  uczestnika  mogą  być  nadesłane  maksymalnie  trzy  pocztówki.  Prace
przedstawione  na  konkurs  winny  być  pracami  własnymi  autorów  nie  przedstawionymi
w innych konkursach.

Termin nadsyłania  i doręczania pocztówek do Miejskiej Biblioteki Publicznej              
w Radomsku ul. Narutowicza 4  mija  29.09.2018 r.
Rozstrzygnięcie  konkursu  będzie  miało  miejsce  w  ciągu  jednego  miesiąca  licząc
od dnia  29 września  2018 roku.  Informacja  o  wynikach konkursu  zostanie  umieszczona
na  stronie  internetowej  biblioteki,  nadto  do  laureatów  będą  przesłane  zawiadomienia
na adres ich szkół.
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomsku bez wynagrodzenia i mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw,
prezentacji w materiałach reklamowych, w prasie, w telewizji i do innych publikacji, w tym
elektronicznych.
 Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą
na  publikacje  danych  osobowych  (  w  szczególności:  zamieszczenie  listy  laureatów  na
stronach internetowych, w prasie, w TV).
Opiekun  prawny  autora  pracy  zgadza  się  na  późniejsze  upowszechnianie  pracy  przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku, w tym na zamieszczanie  imienia i  nazwiska
autora pracy.
Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru (metryczki) pismem drukowanym
oraz zawierać:
- zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację    danych
osobowych,
-zgodę  opiekuna  prawnego  (rodzica)  autora  pracy  na  udział  w  konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
Informacje dodatkowe:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.
W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Miejska 
Biblioteka Publiczna w Radomsku jako organizator konkursu.



Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie 
i publikację danych osobowych i wizerunku dziecka:

„Ja ……………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko opiekuna prawnego

wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska
i wizerunku autora pracy                                                                                                         
………….……………………………………………………………………………………...

imię i nazwisko autora pracy

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną  w  Radomsku  ph.  „Pocztówka  z  wakacji”,  we  wszelkich  ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach.

Nadto  wyrażam  /nie  wyrażam* zgodę/y  na  przetwarzanie  przez  organizatora  konkursu
danych  osobowych  umieszczonych  w  zgłoszeniu,  w  zakresie  prowadzenia  i  realizacji
konkursu.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz,
że zostałem  poinformowany  o  prawie  dostępu  do  podanych  danych,  możliwości  ich
poprawiania,  a  także  prawie  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem”.

.……….....……………………………….. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

* niepotrzebne skreślić

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy 
na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

„Ja ……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko opiekuna prawnego

wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział ……………...……………………………………
     imię i nazwisko autora pracy

wiek ……………………………..  rok   urodzenia …………………………………………...
ucznia szkoły …………………………………………………………………………………..
w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  organizowanym  przez  Miejską  Bibliotekę
Publiczną w Radomsku ph. „Pocztówka z wakacji” oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy
w zakresie określonym w regulaminie.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz,
że zostałem  poinformowany  o  prawie  dostępu  do  podanych  danych,  możliwości  ich
poprawiania,  a  także  prawie  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem”.

.……….....……………………………….. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

* niepotrzebne skreślić



Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu plastycznego
ph.  „Pocztówka  z  wakacji”  organizowanego  przez  Miejską  Bibliotekę  Publiczną
w Radomsku oraz akceptuję jego warunki.

.……….....……………………………….. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

Metryczka pracy plastycznej:

Imię: …………………… Nazwisko: ……………………………………………

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………..

Wiek: ………………… Rok urodzenia: ……………………………………......

Szkoła: …………………………………………………………………………….


