
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący  

Rok Stanisława Moniuszki 

 

Stanisław Moniuszko - mistrz dźwięków, który „sam toczy się do serca” 

  

Regulamin konkursu  

  

§ 1   

Organizator konkursu 

1.Organizatorem konkursu jest  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4  

85-94 Bydgoszcz 

tel. 52 341-19-84   

www.pbw.bydgoszcz.pl  

2. Partnerem konkursu jest Koordynator regionalny do spraw 200. rocznicy urodzin Stanisława 

Moniuszki regionu kujawsko-pomorskiego. 

  

§ 2  

Cel konkursu: 

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sylwetki i muzyki Stanisława Moniuszki. 

2. Poszerzanie wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze. 

3. Inspirowanie do reinterpretacji twórczości artysty. 

4. Popularyzowanie różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych. 

5. Promowanie kreatywności i pobudzanie ekspresji poprzez działalność plastyczną młodzieży  

w kontakcie z kulturą wysoką. 



 

 

 

 

§ 3  

 Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych,  

klasy III  gimnazjów oraz młodzież klas I-III szkół ponadpodstawowych z województwa  

kujawsko-pomorskiego. 

2. Opiekunem uczestnika może być nauczyciel, instruktor lub rodzic. Jeden nauczyciel /instruktor 

może objąć opieką kilku uczniów.  

3. Każda praca musi być samodzielna i mieć tylko jednego autora. 

4. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

§ 4  

 Warunki przyjęcia pracy plastycznej  

1. Forma pracy – praca płaska wykonana dowolną techniką plastyczną. 

2. Format prac  -  A4 lub A3. 

3. Prace muszą zostać nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 15.03.2019 roku na adres:   

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 ; 85-094 Bydgoszcz  

z dopiskiem: Rok Stanisława Moniuszki 

4. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: 

imię, nazwisko ucznia  

wiek / klasa  

dane szkoły / instytucji (dokładna nazwa, adres, telefon kontaktowy, email) 

imię, nazwisko opiekuna  

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. 

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. Po uwagę będą brane następujące kryteria: 

- zgodność pracy z tematem, 

- samodzielność i oryginalność pracy, 

- estetyka wykonania. 

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) zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w Regulaminie. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl 

 

§ 6  

 Nagrody  

1. Uczniowie, 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 

mailto: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. Ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora  

2. Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej 

Biblioteki www.pbw.bydgoszcz.pl, portalu www.edupolis.pl oraz zostaną przesłane do 

poszczególnych szkół i placówek.  

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie prac w czasie ich przewozu.  


