
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„WYRY - KRAINĄ SMERFÓW” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Wyry – krainą Smerfów” jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wyrach. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Smerfa przypadającego 25 czerwca. 

3. W ramach udziału w konkursie należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą krainę 

Smerfów oraz jej mieszkańców. 

 

§ 2. Cele konkursu 

 

1. Upowszechnienie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci. 

3. Rozwijanie różnych technik plastycznych. 

 

§ 3. Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs rozpocznie się 25.06.21 r. i potrwa do 31.08.21 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 15.09.21 r. 

 

§ 4. Zasady udziału w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 

2. Pracę należy wykonać w formie przestrzennej makiety, w dowolnym formacie i dowolną 

techniką. 

3. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić metryczkę, zawierającą imię i nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania autora pracy, a także telefon kontaktowy oraz adres email 

rodziców/opiekunów prawnych autora pracy (załącznik nr 2). 

4. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka, przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Wyrach 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), która stanowi załącznik nr 1. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku dziecka utrwalonego podczas 
wręczania nagród połączonego z wernisażem prac jest możliwe po uzyskaniu przez 
Administratora pisemnej zgody, która znajduje się w załączniku nr 1.    

6. Prace oraz podpisane zgody (Załącznik nr 1) należy dostarczyć do 31.08.21 r. do Biblioteki  

w Wyrach lub Biblioteki w Gostyni. 

7. Rodzice/opiekunowie nagrodzonych  dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 

mailową w terminie do 15.09.21 r. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych 

w celach promocyjnych. 

9. Nadesłane makiety pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 



 

§ 5. Nagrody 

 

1. Prace będą nagradzane w następujących grupach wiekowych: 

- I grupa – dzieci 5 i 6-letnie 

- II grupa – dzieci 7, 8 i 9-letnie 

- III grupa – dzieci 10-letnie 

2. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. 

3. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac (do obejrzenia na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz facebooku) nastąpi do 15.09.21 r. 

4. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 

przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach 

organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej upublicznienie na stronie 

https://gbp.wyry.pl/, bibliotecznym facebooku, stronie i facebooku Urzędu Gminy oraz  

w miesięczniku Wicie 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr telefonów:  

505 439 272 oraz 505 439 257 

https://gbp.wyry.pl/

