
Regulamin konkursu plastyczno-literackiego na 

 Życzenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy 

 z okazji jubileuszu 50-lecia działalności w Bydgoszczy 

 

 

Organizator 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy 

ul. M Skłodowskiej-Curie 4 

85-094 Bydgoszcz  

https://dziedzictwo-oswiaty.pl 

 

Cele konkursu 

1. Kształcenie postawy twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich. 

4. Promowanie osiągnięć placówek oświatowych. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne, plastyczno-literackie i literackie 

wykonane/napisane samodzielnie.  

2.  Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną,  komputerową a życzenia urodzinowe 

w dowolnej formie literackiej (proza, wiersz) z okazji jubileuszu 50-lecia Biblioteki. 

3. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę. 

4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy. 

5. Do każdej pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu  należy dołączyć formularz zgody 

rodziców/opiekunów. Dokument  znajduje się w załączniku nr 1. 

 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych  w następujących kategoriach: 

-  dzieci w wieku przedszkolnym 

-  dzieci ze szkół podstawowych 

-  młodzież szkół ponadpodstawowych  

-  studenci 

-  dorośli. 

 

Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki lub listownie przesłać na adres: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa  Oświaty w Bydgoszczy 

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

z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblioteki” 

2. Prace należy przesłać do 30 września 2019 roku. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą 

decyduje data stempla pocztowego.  

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas przesyłki. 

5. Prace konkursowe nie będą zwracane i będą mogły być wykorzystane na potrzeby Biblioteki  

w tym opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia i Biblioteki.  

https://dziedzictwo-oswiaty.pl/


 

 

Wyniki konkursu 

1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody rzeczowe.  

2. Jury będzie oceniało: samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę.  

3. Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą 

mailową. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach interentowych: 

dziedzictwo-oswiaty.pl , portalu edupolis.pl oraz www.pbw.bydgoszcz.pl 

4. Nagrody zostaną wręczone podczas Nocy Bibliotek 2019,  która będzie odbędzie się  

5 października 2019 roku. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa  Oświaty w Bydgoszczy  

z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz,  

e-mail: kpcdo.byd@gmail.com  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu lub rodziców 

(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,  przekazania nagród i zamknięcia wystawy prac. 

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. 

 

Uwagi dodatkowe 

1. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do swojego wizerunku 

związanego z udziałem w konkursie (zdjęcia zamieszczone na  stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatora, PBW w Bydgoszczy oraz portalu edupolis.pl).   

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 

praw autorskich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 . poz. 83. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................ 

(imię i nazwisko) w konkursie „Życzenia dla Biblioteki”. 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły/ przedszkola oraz miejsca zamieszkania)  

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z dnia 24 maja 2018 r.). 

 

 □ Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. - tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., 

poz. 880 ze zm.), zarejestrowanego podczas uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom konkursu.  

 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronach www KPCDO, portalu edupolis.pl oraz PBW w 

Bydgoszczy w celu promowania działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana 

Rejewskiego w Bydgoszczy oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.  

 

 

 

…………………………………                .........................………………………………………….. 

        miejscowość i data                                                      podpisy rodziców/opiekunów 

 

 


