
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Skarżysko-Kamienna - miasto dla każdego” 

 

1. Organizatorzy: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku - Kamiennej organizuje konkurs                

plastyczno - literacki  pt.: „Skarżysko-Kamienna - miasto dla każdego” pod patronatem Prezydenta 

Miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrada Krӧniga. 

Konkurs  odbędzie się w terminie od 17 maja do 18 czerwca 2021 r. w Oddziałach dziecięcych Biblioteki: 

 Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20, tel. 41 25-13-381  

oraz Filii nr 2 przy ul. Sezamkowej 23, tel. 41 25-12-134 

 

 

2. Cele konkursu: 

- budowanie postaw tolerancji i akceptacji różnorodności,  

- zwalczanie stereotypów oraz promowanie pozytywnych postaw i zjawisk równego traktowania,  

- poszerzanie wiedzy o swoim mieście i regionie, a także rozwijanie kreatywności, 

- rozwijanie wyobraźni i inspiracji twórczej dzieci i młodzieży. 

 

3. Adresaci konkursu i jego przebieg: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat i będzie przeprowadzony w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

•  I kategoria 7 – 11 lat 

• II kategoria 12 – 15 lat 

Każdy z uczestników konkursu może wykonać tylko 1 pracę o tematyce zgodnej z celami konkursu. 

 

Uczestnicy przynależący do I kategorii wykonują prace plastyczne.  

Prace powinny mieć format A3.  Praca w formie plakatu, wykonana może być dowolną techniką plastyczną.  

 

Uczestnicy przynależący do II kategorii mają wybór: 

mogą wykonać pracę plastyczną (plakat) albo mogą napisać tekst (opowiadanie lub w innej formie 

literackiej - esej, legenda) maksymalnie na 4 strony formatu A4. 

 

Do konkursu zgłaszane mogą być tylko prace indywidualne i samodzielnie wykonane. Nie przyjmujemy 

prac zbiorowych. 

 

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę - opis wg wzoru:  

imię i nazwisko autora pracy oraz  wiek dziecka,  

imię i nazwisko opiekuna/ rodzica oraz numer telefonu kontaktowego. 

 
Ponadto obowiązkowe oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, że :  

 a) praca zgłoszona w konkursie jest pracą uczestnika i nie była wcześniej zgłoszona do innych 

konkursów 

 b) wyraża zgodę na zamieszczenie pracy i danych o autorze na wystawie pokonkursowej. 

Treść zgody w załączeniu do regulaminu (załącznik nr 1) 



Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs. Biblioteka zastrzega sobie możliwość 

dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora. 

4. Kryteria oceny prac: 

✔ pomysłowość i kreatywność, 

✔ zgodność tematyczna pracy z nazwą i celami konkursu 

✔  samodzielność i estetyka wykonania pracy, 

Prace konkursowe oceniać będzie jury.  W skład jury wchodzić będzie: plastyk, polonista oraz 

przedstawiciele organizatorów.  

Do pracy oprócz metryczki i oświadczenia podanego wyżej, należy także dołączyć wypełniony Formularz – 

zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

 

5. Terminy i oświadczenia: 

 Prace należy składać w Oddziałach dziecięcych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

wskazanych wcześniej (F.1 ul. Towarowa 20  lub F.2 ul. Sezamkowa 23) do dnia 18 czerwca 2021 r.   

Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00. 

Miejsce uroczystego ogłoszenia zwycięzców konkursu oraz wręczenie laureatom nagród ufundowanych 

przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej zostanie podane na stronach internetowych Urzędu Miasta 

i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik nr 1 do regulaminu konkursu „Skarżysko-Kamienna-miasto dla każdego” 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PT. 

„SKARŻYSKO-KAMIENNA-MIASTO DLA KAŻDEGO” ORAZ NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

 

Ja niżej podpisany………………………………………Pesel……………………………………….. 

                                 /imię i nazwisko rodzica/opiekuna/ 

 

wyrażam zgodę na udział małoletniej (małoletniego)…………………………………………………… 

                                                                                           /imię i nazwisko uczestnika/ 

Zam……………………………………….wiek………………………………………………………….. 

         /adres uczestnika/                                                           /wiek uczestnika/ 

 

w konkursie pt. „Skarżysko – Kamienna - miasto dla każdego”, organizowanym przez Powiatową i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej. 

 Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

                                                        ……………………………………………………… 

                                                              /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 

27.04.2016 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 osobowych), dobrowolnie wyrażam zgodę na udostępnianie przez PiMBP w Skarżysku-

Kamiennej imienia, nazwiska mojego nieletniego dziecka………………………………………………….. 

                                                                                                 /imię i nazwisko uczestnika/ 

oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w formie 

fotografii, filmów lub nagrań wykonywanych podczas wręczania nagród bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania na potrzeby działalności promocyjno-informacyjnej prowadzonej przez Bibliotekę za 

pośrednictwem mediów oraz strony internetowej Biblioteki pod adresem http://www.biblioteka24.eu/. 

 

 

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem 

dobrowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji-zgodnie z art..81 ust.1 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dn.4.02.1994r. 

Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 

wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka(lub pozostającego pod opieką prawną), także w 

przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

 

……………………………………………………. 

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuję, że : 

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-

Kamiennej 

2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem iod@biblioteka24.eu 

3) Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi 

udział w konkursie 

4) 4)Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z organizacji konkursu pt. 

„Skarżysko-Kamienna - miasto dla każdego”-na podst.art.6 ust.1 lit.c RODO 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a wizerunek utrwalony podczas 

jego przebiegu będzie udostępniony na stronach biblioteki w celach dokumentowania działalności 

instytucji 

5) Odbiorcami danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej oceniającej prace oraz inne 

podmioty współpracujące z administratorem w zakresie świadczonych usług 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej 

7) Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub 

uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie 

8) Dane osobowe nie są profilowane. 


