
 

                      Regulamin konkursu plastycznego 
                         "  Książka- cały świat " 

  
I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 
  
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie. 
2. Czas trwania konkursu od 1 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. 
  
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 
 
 1. Na pewno znasz wiele książek. 
Zilustruj świat przedstawiony w książce, którą znasz i lubisz. Może być to 
zarówno bajka, jak i książka popularno-naukowa (o sporcie, zwierzętach, 
dinozaurach, historii, medycynie itp.). Na podstawie książek wypożyczanych, 
wiemy że dzieci cenią sobie różne lektury, jedne doceniają fantastyczne 
opowieści, a inne wolą poczytać książki zawierające ciekawostki i wiedzę. 
 
Zilustruj tę książkę, która najbardziej Ci się spodobała. Na rysunku lub jego 
odwrocie zapisz jej tytuł. 
  
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
  
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 
1-3. 
 
3. Konkurs został podzielony na 5 kategorii wiekowych; 
 - dzieci w wieku 3-4 lata 

 - dzieci w wieku 5 lat-6 lat 
 - uczniowie klas 1 

 - uczniowie klas 2 

 - uczniowie klas 3 
 
 

IV. ZASADY KONKURSU 
  
1. Każda ze zgłoszonych do Konkursu prac musi zawierać: 
 
a) tytuł książki – do której wykonano ilustrację 
b) na odwrocie pracy prosimy podać wiek dziecka, nazwa przedszkola/szkoły, 



telefon kontaktowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych – telefon do 
rodzica/opiekuna 

- Pracę wykonaj dowolną, płaską techniką plastyczną na kartce w formacie  A4. 
- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
- Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
  
2. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Tuchowie, ul. Chopina 10. 
3.  Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2022 r. 
4. Prace biorące udział w konkursie będą wystawione w naszej Bibliotece. 
  
 
 V. OCENA I NAGRODY 
  
1. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu będą ogłoszone na stronie 
www.biblioteka.tuchow.pl,  w dniu 29 kwietnia 2022 r. 
2. Jury przyzna 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej.  
3. Kryteria oceny prac:  

-twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie 
przedstawienia         tematu 

-sposób i technika wykonanej pracy 

-ogólna estetyka wykonania pracy 

-samodzielność wykonania pracy. 
 
4. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody książkowe. 
5. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 10 maja 2022 r.  
6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Biblioteka Publiczna w 
Tuchowie- tel. 14 6525008  
 

VI. Ochrona danych osobowych 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na 
gromadzenie, publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez 
Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych.  
Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 
2018 r., poz.1000.);  

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 630 późn. zm.); 

- Art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 

http://www.biblioteka.tuchow.pl/


fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”), informujmy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Biblioteka Publiczna w Tuchowie. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane w celu organizacji 
Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców. 

Dane będą przetwarzane również w celu weryfikacji spełnienia warunków 

uczestnictwa w Konkursie i przekazania nagrody. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. 

 


