Konkurs plastyczny
„ Wesoły Bałwanek”

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
2. Konkurs jest adresowany dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat z terenu Gminy
Kalwaria Zebrzydowska.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej „ Wesoły

bałwanek”.


Format pracy dowolny



Technika pracy dowolna: możliwość wykorzystania takich materiałów jak np.;
plastelina, modelina, masa papierowa, makulatura, włóczka, tkanina, styropian,
tektura, plastik itp.

4. Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana

Pawła II 24 do dnia 18.01.2021r.
5. Praca plastyczna musi być podpisana, dodatkowo należy złożyć zgodęirodzica lub

opiekuna na udział w konkursie( załącznik nr 1 do Regulaminu)
6. Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny prac i wyłoni laureatów
konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 22.01.2021r.
7. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.
8. Dostarczone prace plastyczne zostaną wykorzystane do zorganizowania ekspozycji w
Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ Wesoły Bałwanek”
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego
w Kalwarii Zebrzydowskiej

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………(imię i nazwisko) w
konkursie plastycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
4. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) 2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) 3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

..…………………………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna )

i

