
 

 

POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ 

 

POD HASŁEM  

 

„NASZ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II” 

zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II 

Honorowy patronat: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż,  

Burmistrz Miasta Brzeska Tomasz Latocha,  

Starosta Brzeski Andrzej Potępa,  

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła  

i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 

 

REGULAMIN 

 

 

Organizator:  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja osoby i nauczania św. Jana Pawła II; 

2. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych u dzieci i młodzieży; 

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej; 

4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik malarskich jako środka wypowiedzi 

własnej; 

5. Aktywizacja bibliotek gminnych, szkół oraz innych placówek kultury na rzecz edukacji plastycznej 

i kulturalnej dzieci i młodzieży. 

 

Uczestnicy: 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

I kategoria: uczniowie klas I-IV 

II kategoria: uczniowie klas V-VIII 

 



 

 

Warunki uczestnictwa:  

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

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

kolaż, itp.) w formacie A4; 

3. Pocztówki 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 do 

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

5. Jeden uczeń może złożyć jedną pocztówkę wykonaną samodzielnie. 

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. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu; 

2. Samodzielność w wykonaniu pocztówki;  

3. Ogólna estetyka wykonania pracy. 

 

Warunki zgłoszenia: 

Pocztówki należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu biblioteki – I piętro, pokój nr 124 

lub w Oddziale dla Dzieci – I piętro do 19.10.2020 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

ul. Plac Targowy 10,  32-800 Brzesko z dopiskiem „Konkurs plastyczny na kartkę pocztową:  Nasz Święty 

Jan Paweł II”. W przypadku prac wysyłanych decyduje data stempla pocztowego. 

 

Uwagi: 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22.10.2020 r., a jego wyniki opublikowane na stronie 

internetowej Biblioteki: www.bibliotekabrzesko.pl;  

2. Szkoły, których uczniowie będą laureatami Konkursu,  zostaną poinformowane telefonicznie; 

3. Rozdanie nagród odbędzie się 29.10.2020 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;  

7. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: 

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

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

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko 

2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych: 

email:ido@bibliotekabrzesko.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w związku  

z wydaniem nagrody oraz promocją działalności Organizatora. 

4. Dane są przetwarzane za zgoda Uczestnika konkursu, a jeżeli jest to konieczne jego  rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

5. Dane przetwarzane w związku z udziałem, wygraną w konkursie, a w szczególności  

wizerunek utrwalony podczas przebiegu konkursu mogą być prezentowane na stronie 

internetowej Organizatora www.bibliotekabrzesko.pl, na Facebooku.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wyżej wymienionych 

celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania w określonych przepisach 

odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu, do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na dalsze ich  przetwarzanie, w przypadku 

osób niepełnoletnich takie samo prawo posiadają rodzice lub opiekunowie prawni  

8. W sprawach spornych uczestnik konkursu lub rodzice i opiekunowie prawni mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 



…………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU DZIECKA ORAZ NA OPUBLIKOWANIE KARTKI POCZTOWEJ 

 

 

 

Ja ………………………………………………………….. niżej podpisana/y udzielam 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku, Plac Targowy 10 32-800 Brzesko, 

zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu opublikowania wyników 

konkursu oraz nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem 

mojego dziecka uczestniczącego w powiatowym konkursie plastycznym na kartkę pocztową 

pod hasłem „Nasz Święty Jan Paweł II” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 

za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną 

działalnością prowadzoną przez w/w organizacje, przede wszystkim zamieszczanie 

w bezpłatnych publikacjach (druk) dotyczących Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Brzesku, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku oraz umieszczenie na stronach PiMBP w Brzesku: 

www.bibliotekabrzesko.pl oraz facebook.com/bibliotekabrzesko  

Wyrażam również zgodę na opublikowanie pracy mojego dziecka nadesłanej na 

konkurs. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności 

prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

 

 

 

 

……………………………………………… 


