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Konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do „Legend o Górze Kalwarii i Czersku”, 

organizowany z okazji obchodów 350- lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. 

 

REGULAMIN 

I. Organizatorzy: 
 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, 

mieszcząca się przy ul. Ks. Z. Sajny 1 w Górze Kalwarii, zwana dalej Organizatorem. 

 

II. Cele Konkursu: 
 

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni dzieci, a także 
promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii oraz Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria. 

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

 

1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do dzieci z klas I- III ze szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do jednej z legend ze zbioru 

„Legendy o Górze Kalwarii i Czersku”, wydanego przez Miasto i Gminę Góra 

Kalwaria, pod red. Piotra Chmielewskiego (jeden egzemplarz został dołączony do 

plakatu promującego wydarzenie, w razie potrzeby egzemplarz do wglądu można 

uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii). 

4. Prace konkursowe można dostarczać od 2 do 27 marca 2020r. do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Górze Kalwarii (w godzinach otwarcia placówki) wraz z wypełnioną i 

podpisaną kartą zgłoszeniową  lub przesłać skan podpisanej karty na adres e-mail 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.  
5. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4, wykorzystując 

kredki, flamastry, farby, ołówki, papier kolorowy itp. Konkurs nie obejmuje prac 
przestrzennych, wykonanych z materiałów, które odstają od kartki. 

6. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych, 
muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 

 



 

 

Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:  

 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b) wiek uczestnika/ klasa/ nazwa szkoły, 

c) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, 

d) adres e-mailowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu,  

e) telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego 

f) tytuł legendy. 

 

 

IV. Komisja konkursowa: 

 

1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatora konkursu. 
2. Nagrody ufundowane będą przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii oraz 

pozyskanych sponsorów. 

3. Nagrodzonych zostanie 5 najciekawszych prac. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5. Komisja konkursowa pod uwagę weźmie: 

a) jakość wykonania, 

b) pomysł, 

c) oryginalność, 

d) samodzielność wykonania 

e) zgodność z tematem konkursu.  

6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 3 kwietnia 2020r. 

9.  Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze 

Kalwarii od 6 kwietnia 2020r. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

 

 

V. Polityka prywatności: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii jako administrator danych informuje, 

że dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu 

plastycznego i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnikowi Konkursu 

przysługuje prawo dostępu, aktualizacji,  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją nieodpłatnego rozpowszechniania 

wizerunku (zdjęć) Uczestnika w materiałach informacyjno- promocyjnych służących 

promocji Konkursu plastycznego na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora. 

4. W sprawach spornych Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie art. 



 

 

6 ust.1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane od daty ustania przydatności. Wyjaśnień 

w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela inspektor danych osobowych 

(IOD), email: bibliotekagk@poczta.fm. 

 

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 

1. Zmiany terminów w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

2. Wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 

3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Zgłaszając się do Konkursu, Autor zgadza się na upublicznienie nagrodzonej pracy 

przez Organizatora w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach 

promujących, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

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

4. Prace nie będą zwracane.  

 

 
 


