
 
 
 
 
 
 

Konkurs 
„Kartka urodzinowa dla biblioteki” 

 
W związku z jubileuszem 70.lecia swojej działalności 

Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz 

ogłasza konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla biblioteki” 

 

Organizator konkursu: 

Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz 

ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz 

Tel. 61 2918408 

biblioteka-kazmierz.pl 

 
Cele konkursu: 

● Upamiętnienie 70. lecia powstania Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz 
● Rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci 
● Rozwijanie zdolności literackich dzieci. 

 
Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z gminy Kaźmierz. 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs można zgłasza prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi 
technikami plastycznymi w formacie A4 lub A5. Praca powinna zawierać kompozycję 
graficzną               oraz życzenia urodzinowe. 

2. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych: 
● Przedszkole 
● Szkoła podstawowa kl. I-IV 
● Szkoła podstawowa kl. V-VII. 

Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę. 
3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać załącznik nr 1 

do regulaminu. 
4. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb konkursu. 
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu przy ul. 

Dworcowej 14. Do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). 
6. Termin konkursu upływa 27 listopada 2019 r. 
7. Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane przez Organizatora, który zapewnia 

laureatom nagrody. 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie 

siedmiu dni od ostatecznej daty nadsyłania prac. 
Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz, 

ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz, zwana dalej BPGK 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w BPGK, e-mail iod@kazmierz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

w celach przeprowadzenie Konkursu Plastycznego „Kartka urodzinowa dla biblioteki”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora 

oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z BPGK w realizacji 

obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą 

podane do wiadomości publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu i 

organizacji wystaw prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez BPGK przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach 

prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych 

w przepisach prawa. 

7. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  



 
Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Kartka urodzinowa dla Biblioteki” 

 

Imię i nazwisko uczestnika : 

………………………………………………………………………………… 

Wiek………………………..        klasa …………… 

Nazwa szkoły/przedszkola 

……………………………………………………………………. 

Tel. …………………………………….. 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów: 

- Dziecko jest autorem pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw 

autorskich osób trzecich, 

- Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję, 

- Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) 

zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej, 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 

organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane 

osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

 

 

 


