Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Dziecięca Akademia Czytania Bajek
zaprasza
uczniów klas I – III szkoły podstawowej
do udziału w Wojewódzkim Konkursie
Czytelniczo-Plastycznym

„Moja ulubiona książka”
Konkurs realizowany w ramach popularyzacji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Regulamin konkursu:
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest :
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-94 Bydgoszcz
tel. 52 341 19 84
www.pbw.bydgoszcz.pl

§2
Cel konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych.
Upowszechnianie nowości z literatury dziecięcej w społeczności szkolnej.
Popularyzacja czytania jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
Wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej.
Rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci, kształtowanie wrażliwości
oraz rozwijanie talentów i umiejętności plastycznych.
6. Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej szerszemu
kręgowi odbiorców.
7. Promocja zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy w regionie kujawsko-pomorskim.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas I-III szkół
podstawowych z województwa kujawsko–pomorskiego.
2. Każda praca musi być samodzielna i mieć tylko jednego autora –
w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
3. W konkursie może wziąć udział 1 praca jednego uczestnika.
§4
Warunki przyjęcia pracy plastycznej
1. Ilustracja dowolnej książki, którą określam mianem „ulubionej” - zrobiła na
mnie duże wrażenie, zapadła w pamięć lub lubię do niej powracać - z
podaniem tytułu i autora utworu literackiego, którego dotyczy.
2. Forma pracy – praca płaska wykonana dowolną techniką plastyczną (np.
ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
3. Format prac - A4 lub A3.
4. Prace muszą zostać nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 15
marca 2021 roku na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”
5. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz zgoda
rodziców/opiekunów. Dokumenty te znajdują się w załączniku nr 1 i nr 2.
6. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane
i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest
z potwierdzeniem tego faktu.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac.
8. Nadesłanych prac nie zwracamy.
§5
Kryterium oceny
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora
Komisję Konkursową.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria :
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
- zgodność pracy z tematem,
- samodzielność i oryginalność pracy,
- estetyka wykonanej pracy.
3. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą
spełniały wskazanych wyżej kryteriów, w szczególności, jeżeli:
a) zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub
dane te będą nieczytelne,
b) prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym
ich ocenę oraz późniejsze wykorzystanie,
c) prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
d) prace wpłyną po upływie terminu określonego w Regulaminie.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
www.pbw.bydgoszcz.pl
§6
Nagrody
1. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami otrzymają nagrody za zajęcie I, II i
III miejsca.
2. Komisja może przyznać wyróżnienia.
3. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie
powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
§7
Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu
jest Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w
Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094
Bydgoszcz, tel./fax: 52 341 191 84, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców
uczestnika konkursu (RODO art. 6 ust.1 a).
3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu
i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.
4. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.
5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania
konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału
w konkursie.

8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do
inspektora ochrony danych w Bibliotece (kontakt: iod@pbw.bydgoszcz.pl,
tel. 52 341-19-84 wew. 15).
§8
Postanowienia końcowe
1. Prace należy przesłać lub dostarczyć do dnia 15 marca 2021 r.
2. Ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez
Organizatora (termin wręczenia nagród zostanie podany do dnia 25 marca
2021 r.).
3. Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie
internetowej Biblioteki www.pbw.bydgoszcz.pl oraz zostaną przesłane do
poszczególnych przedszkoli i szkół.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.

Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać u
koordynatorów konkursu:
Joanna Grabowska-Janowiak – tel. 52 342 65 90
Grażyna Ruta-Balińska – tel. 52 340 01 40

