
 

POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ 

POD HASŁEM „WYJĄTKOWA KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI” 

zorganizowany z okazji 75-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku 

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta Brzeska, Starosta Brzeski  

 

REGULAMIN 

 

 

Organizator:  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 202 

 

Cele konkursu: 

1. Uczczenie 75. rocznicy powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. 

2. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych u dzieci. 

3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi 

własnej. 

4. Aktywizacja bibliotek gminnych oraz szkół na rzecz edukacji plastycznej i kulturalnej dzieci. 

Uczestnicy: 

Prace będą oceniane w kategorii: uczniowie klas I-III 

Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół podstawowych powiatu brzeskiego. 

2. Kartki mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby, 

kolaż, itp.) w formacie A4. 

3.  Kartki urodzinowe należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię 

i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego.  

4. Do pracy należy obowiązkowo dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów Konkursu wraz ze zgodą na opublikowanie pracy (załącznik poniżej). 

5. Jeden uczeń może złożyć jedną pracę/ kartkę wykonaną samodzielne. 

6. Prace niezgodne z Regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 



 

Komisja: 

1. Komisję konkursową powołuje Organizator. 

2. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

 

Kryteria oceny: 

1. Pomysłowość i wyobraźnia twórcza w zakresie przedstawienia tematu. 

2. Samodzielność w wykonaniu kartki.  

3. Ogólna estetyka wykonania pracy. 

 

Warunki zgłoszenia: 

Kartki należy przesłać do 31.05.2021 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  

Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko z dopiskiem „Wyjątkowa kartka urodzinowa dla biblioteki” 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu biblioteki (I piętro, pokój nr 124) bądź Oddziału dla Dzieci 

(I piętro). W przypadku prac wysyłanych decyduje data stempla pocztowego. 

 

Uwagi: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 04.06.2021 r., a jego wyniki opublikowane na stronie 

internetowej Biblioteki: www.bibliotekabrzesko.pl.  

2. Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami konkursu, będą poinformowane telefonicznie. 

3. Rozdanie nagród odbędzie się 15.06.2021 r. o godz. 11.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-

Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku. 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania, nieodpłatnego reprodukowania 

oraz wykorzystywania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej Biblioteki. 

6. Przystąpienie do udziału w konkursie i akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże się  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych podanych w Karcie Zgłoszenia, 

które w imieniu osób niepełnoletnich udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

 

 

 

 



 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, tel.:  (14) 68-64-550, email: 

kontakt@bibliotekabrzesko.pl 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: 

ido@bibliotekabrzesko.pl lub osobiście bądź listownie: Małgorzata Kucia – Powiatowa  

i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko,  

Tel.: (14) 68-64-550. 

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu na „Wyjątkową kartkę urodzinową 

dla biblioteki” oraz promocja działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Brzesku. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – udzielonej 

zgody. Na podstawie udzielonej zgody biblioteka przetwarza dane osobowe, m.in. w celach 

promocyjnych, związanych z działalnością statutową biblioteki, jak również w celach 

związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. 

W odniesieniu do osoby poniżej 13 lat zgody udziela jej prawny opiekun. Ponadto przysługuje 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

5.  Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności wizerunek 

zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane, na stronie PiMBP: 

www.bibliotekabrzesko.pl ,na Facebooku: facebook.com/bibliotekabrzesko oraz na Youtube. 

6. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak długo, jak będzie to 

konieczne w związku z prezentowaniem prac konkursowych oraz promocją organizatora 

na jego stronie internetowej PiMBP: www.bibliotekabrzesko.pl, na Facebooku: 

facebook.com/bibliotekabrzesko oraz na Youtube. 

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia 

oraz uzyskania wyczerpujące informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw 

uczestnik konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail:ido@bibliotekabrzesko.pl. 

mailto:ido@bibliotekabrzesko.pl
http://www.bibliotekabrzesko.pl/


 

9. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: 

- Renata Wielgosz, tel. 14 6631202, 14 6864550 w. 19 

- Bernadeta Klimek, tel. 14 6631202, 14 6864550 w. 15 



 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs 

 
 

 
 

1. Nazwisko i imię autora     

                ..........................................................................................................................................................  
 

2. Wiek/klasa 

                ..........................................................................................................................................................  

 
3. Numer telefonu 

               ...........................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie oraz że nie była 

wcześniej publikowana i nie była przedmiotem innych konkursów. 

 

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

        Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie „Wyjątkowa kartka 

urodzinowa dla biblioteki”: 

 Tak  Nie Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i  akceptuję jego treść, 

 Tak  Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka* 

zawartych w formularzu konkursowym oraz  

 Tak  Nie Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz  zamieszczenie mojego wizerunku** / 

wizerunku dziecka* utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród na stronie 

internetowej PiMBP: www.bibliotekabrzesko.pl, w serwisie Facebook: 

facebook.com/bibliotekabrzesko 

 

             ……………………………………………….. 

Podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika 

 

__________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

** zgoda jest całkowicie dobrowolna 

http://www.bibliotekabrzesko.pl/

