
REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„POLSKA TO MÓJ KRAJ OJCZYSTY”
I. Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII z terenu Powiatu Lubańskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się 21 września 2019 r. i trwać będzie do 21 października 2019 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października 2019 r. w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. M. Konopnickiej w Lubaniu, Rynek-Ratusz.
 5. Celem konkursu jest:

 a) wyrażanie szacunku do symboli narodowych ojczyzny,
 b) ukazanie najpiękniejszych miejsc, zabytków Polski,
 c) kształtowanie postawy patriotycznej,
 d) rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka,
 e) rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci,
 f) promocja biblioteki jako przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu.

II. Przepisy dotyczące prac konkursowych:
 1. Tematyka pracy konkursowej:

Konkurs związany jest tematycznie z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 
pozostałych ważnych rocznic mających miejsce w 2019 roku.

 2. Prace mogą nawiązywać do:
 a) legend związanych z początkami naszego państwa,
 b) najpiękniejszych miejsc i zabytków Polski (w tym najbliższego regionu),
 c) wybitnych postaci związanych z naszych krajem (szczególnie najbliższym terenem),
 d) ważnych wydarzeń historycznych, symboli narodowych.

 3. Technika wykonania pracy konkursowej:
 a) praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3,
 b) dowolna technika plastyczna, forma płaska,
 c) praca powinna być wykonana samodzielnie.

 4. Warunki konkursu:
 a) jeden autor może przedstawić tylko 1 pracę plastyczną (prace nie mogą być wykonane w grupie),
 b) wymagane jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie karty uczestnika 

przez rodziców lub opiekunów.
 5. Opis pracy konkursowej (metryczka powinna zawierać):

 a) imię i nazwisko autora oraz nauczyciela,
 b) nazwa i adres placówki, nr telefonu, adres mailowy,
 c)  tytuł pracy plastycznej.

 6. Prace należy składać w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Lubaniu, Rynek-Ratusz  w terminie do 21 października 2019 r. z dopiskiem Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Polska to mój kraj ojczysty”. Koszty wysyłki ponosi nadawca.

 7. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
Kryteria oceny:
 a) pomysłowość w ujęciu tematu,
 b) walory estetyczne i artystyczne,
 c) samodzielność wykonania pracy,
 d) zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.

 8. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nagrody i dyplomy zostaną 
wręczone 9 listopada 2019 r. podczas wydarzenia organizowanego przez Bibliotekę.

 9. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekaluban.pl i www.luban.pl.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i 
niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
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III. Wykorzystanie prac:

 1. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 2. Przekazanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekaluban.pl i www.luban.pl, 
opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na 
wykorzystanie zdjęcia pracy w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora (dwanaście wybranych 
prac zostanie umieszczonych w kalendarzu na 2020 r. wydanym przez Organizatora).

 3. Przesyłając pracę konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich
praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 4. Przesyłając pracę konkursową uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką 
może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do pracy 
konkursowej lub wszelkich innych praw.

IV. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu:
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w 
ramach konkursu jest organizator konkursu- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w
Lubaniu. 

 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że 
każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3.Uczestnik 
oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do 
wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia 
podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej. 

 3. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: ido@miastoluban.pl

 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 
ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 
osobowych związanych z realizacją konkursu. 

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu. 
 6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, 

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki 
fiskalne.

 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu. 
 10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

V. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
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