
REGULAMIN KONKURSU  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„MÓJ PRZYJACIEL KOT” 

1. Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach oraz Biblioteka ZSP w 

Ciepłowodach.  

2. Konkurs rozpoczyna się 5-go marca  2019 r. i trwać będzie do 19-go marca 2019 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój Przyjaciel Kot”. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć bibliotekarzowi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepłowodach lub 

Bibliotekarzowi w Bibliotece Szkolnej do dnia 19-go marca 2019 roku wraz z kartą zgłoszenia 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 

3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

w imieniu osób trzecich. 

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do 

przekazanej pracy. 

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko. Dane te będą służyć 

do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 

zakwalifikowane do konkursu. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych oraz na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celu prowadzenia i realizacji Konkursu. 

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

9. Współadministratorami danych osobowych są Organizatorzy.  

10. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich 

usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału 

w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe uczestników 

będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po 

upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie. 

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję pracy w czytelni Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach, czytelni Biblioteki Szkolnej ZSP w Ciepłowodach oraz na 

stronach internetowych: https://www.facebook.com/gbpcieplowody/?ref=hl, 

http://www.bibliotekacieplowody.pl, http://www.szkola.cieplowody.pl/.  

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach 

eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Ciepłowodach. 

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

http://www.fge.pl/dzialalnosc/bylo/14-regulamin-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-modziey
https://www.facebook.com/gbpcieplowody/?ref=hl
http://www.bibliotekacieplowody.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Mój Przyjaciel Kot” 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

 

………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Mój Przyjaciel Kot” na 

zasadach określonych w Regulaminie konkursu, w tym na publiczne udostępnienie pracy w całości lub 

fragmencie. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona 

do innych konkursów i nie została wcześniej nigdzie opublikowana.  

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie i publikację danych osobowych: 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w celach określonych w regulaminie konkursu plastycznego „Mój Przyjaciel Kot” i przetwarzanie ich 

zgodnie z obowiązującym prawem.. 

 

 

   .................................................................... 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


