
Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 

„ ZMIENIAMY SIEBIE, NAPRAWIAMY ŚWIAT” 

 

Organizatorem konkursu jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, a realizować będzie 

działająca w strukturze ośrodka Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. 

Realizacja konkursu odbywa się we współpracy z nauczycielami plastyki szkół 

podstawowych z terenu Gminy Międzyrzecz. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu ekologicznego RE.akcja-2021, 

finansowanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12, z siedzibą  w Długoszynie. 

Cele konkursu: 

 uświadomienie uczniom zagrożeń dla otaczającego ich środowiska 

naturalnego, 

 promowanie proekologicznych postaw z naciskiem na ograniczenie 

konsumpcjonizmu i zaśmiecania lokalnego środowiska, 

 włączenie młodych ludzi w działania oświatowe służące promowaniu 

proekologicznych zachowań w życiu codziennym,  

 pobudzenie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej uczniów. 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej mogą wziąć udział uczniowie klas 

IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Międzyrzecz 

2. Termin składania prac upływa 31.05.2021 r.;  Ogłoszenie wyników 15.06.2021 r. 

3. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej  

w Międzyrzeczu. 

4. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki promującej postawy 

proekologiczne. 

5. Wymiary pracy -  z szablonu do pobrania ze strony Biblioteki Publicznej  

(75x210 mm). 

6. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić jedną pracę. 

7. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

8. Zakładka może być wykonana dowolną techniką. Mogą być użyte dowolne płaskie 

materiały, które nie zniszczą i nie pobrudzą książki. Nie wolno używać gotowych 

elementów, plasteliny i materiałów sypkich. 

9. Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy wraz z wypełnionymi  

i podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego: Formularzem zgłoszenia uczestnika 

do konkursu plastycznego (załącznik nr 2) oraz Regulaminem konkursu zawierającym 

klauzulę informacyjną Załącznik nr 1) 



10. Z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na Organizatora przechodzą, 

bez wynagrodzenia, prawa własności oraz prawa do wykorzystania prac w druku, w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie. 

11. Pracę konkursową oraz Formularz można spiąć spinaczem lub zabezpieczyć  

w koszulce foliowej w taki sposób, żeby była możliwa identyfikacja autora. 

12. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem, 

 pomysłowość, 

 estetyka wykonania, 

 samodzielność wykonania. 

13. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

14. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. Nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

15. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez CZG-12. 

16. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane i będą rozdawane przez Bibliotekę Publiczną 

podczas imprez promujących czytelnictwo. 

17. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania 

konkursu – z przestrzeganiem zasad COVID-19- i na stronach Organizatora. 

18. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować z pracownikiem Oddziału 

dla Dzieci BP- panią Małgorzatą Bukowską (tel. 603553199)  

19. Klauzula informacyjna RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, zwany 

dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z nim za pośrednictwem powołanego 

przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mokmiedzyrzecz.pl lub 

telefonując pod numer: 95/741 18 02. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda,  art. 6 ust.1 lit. a RODO 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów utrwalenia i udostępnienia 

wizerunku. 

4. Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody. 

5. Administrator Twoje dane osobowe może udostępnić innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych uprawnionych do odbioru Twoich danych w ramach promocji 

zajęć sekcji i zespołów. 

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

 

 

        ………………………… 

   (data i czytelny podpis) 

 

* Niepotrzebne skreślić   

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

  

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 

„ ZMIENIAMY SIEBIE, NAPRAWIAMY ŚWIAT” 

 

 

1. Nazwisko i imię uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………… 

2. Telefon …………………………………………………………………... 

3. Szkoła……………………………………………………………………. 

4. Klasa …………………………………………………………………….. 

5. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury ul. 

Konstytucji 3 Maja 30 66-300 Międzyrzecz moich i mojego dziecka danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa szkoły, klasa, w celu 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego. 

 

 

          

          ….………………………………… 

    (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


