
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 
NA LAURKĘ DLA BIBLIOTEKI 

  
 

§1 
Cel konkursu  
Celem konkursu jest:  
       

1) uczczenie Tygodnia Bibliotek;  

2) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci;  

3) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie 
różnych technik plastycznych; 
 

4) promocja czytelnictwa. 
 

§2 
Organizator konkursu  
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Laurka dla Biblioteki” jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Bojszowach, zwana dalej Biblioteką. 

2. Adres organizatora: ul. Gościnna 6, 43-220 Bojszowy. 

 
§3 

Założenia organizacyjne  
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, w dwóch 
kategoriach wiekowych:  

1) przedszkolaki w wieku 3-6 lat;  

2) uczniowie klas 0-III.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej – laurki dla Biblioteki z okazji Tygodnia 
Bibliotek.  

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nie przedstawianymi na innych konkursach.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  

6. Zdjęcie wykonanej laurki należy PRZESŁAĆ  DO 14.05.2021 r. na e-mail: 
kontakt@biblioteka.bojszowy.pl z dopiskiem LAURKA. 

7. W mailu należy podać imię i wiek dziecka oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego. 

8. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na profilu  Facebook Biblioteki w dniu 15.05.2021 r. Biblioteka 
zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z pracami konkursowymi na w/w profilu oraz stronie 
internetowej www.biblioteka.bojszowy.pl. 

9. Nagrody/wyróżnienia należy odebrać od 17.05.2021r. 

10. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  
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§4 
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach  z siedzibą w Bojszowach,   43-220 Bojszowy  

ul. Gościnna 6  

reprezentowana przez  Dyrektora   

tel. : 32 21 89107 

mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

tel. : 32 21 89107  

mail: iod@biblioteka.bojszowy.pl 

 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na 

publikację wizerunku, oraz na przekazanie danych innym podmiotom (strona internetowa biblioteki, 

Facebook, lokalna prasa). 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie wymaganym 

przez administratora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
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