
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„PRZYGODY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W BIBLIOTECE” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Przygody Świętego Mikołaja w bibliotece” jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wyrach. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji dnia św. Mikołaja przypadającego 6 grudnia. 

3. W ramach udziału w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną, opowiadającą historię św. 

Mikołaja w bibliotece. 

 

§ 2. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci. 

2. Wspieranie uzdolnień plastycznych, kreatywności i wrażliwości. 

3. Rozwijanie różnych technik plastycznych. 

4. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. 
 

 

§ 3. Terminy 

 

1. Czas trwania konkursu: 15.11.21 r. - 10.12.21 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 17.12.21 r. 

 

§ 4. Zasady udziału w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 3-8 Szkół Podstawowych naszego regionu. 

2. Pracę należy wykonać w formie komiksu (historyjki opatrzonej tekstem), dowolną techniką np. 

rysunek, malunek, wyklejanka, o maksymalnej ilości stron – 6, formatu A4. 

3. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności zalecane jest, aby w tekście wstawianym w dymki 

komiksu, stosowane było pismo drukowane. 

4. Uczestnik może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie. 

5. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić metryczkę, zawierającą takie dane jak: imię  

i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła, a także telefon kontaktowy oraz adres email 

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

6. 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. 

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

8. Prace oraz podpisane zgody (Załącznik nr 1) należy dostarczyć do 10.12.21 r. do Biblioteki  

w Wyrach lub Biblioteki w Gostyni. 

9. Rodzice/opiekunowie nagrodzonych  dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową  

w terminie do 17.12.21 r. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  

w celach promocyjnych. Przekazane komiksy pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

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



 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora oraz dyplomy. 

2. Nagrody nieodebrane w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli 

nagród przyznawanych w kolejnych konkursach 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/

