
           Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach
                                 ul. Staromłyńska 1, 83 –050 Kolbudy, tel. (58) 682-69-24 (organizator)                       
                       Referat Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Kolbudy
                                 ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, tel. (58) 691-05-34 (współpraca)

   REGULAMIN XIX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.:
  “Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej”

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 12 (mieszkańców lub uczniów) z terenu             
    gminy Kolbudy. 

             2. Tematem pracy może być ukochana postać literacka albo ulubiony fragment powieści,               
    opowiadania, bajki, baśni lub wiersza dla dzieci.   
 3. Dziecko może złożyć tylko jedną pracę.
 4. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.
 5. Pod uwagę będą brane ilustracje, które można wywiesić na sztalugach-dwuwymiarowe!

              6.  Każda praca powinna być opatrzona czytelną informacją zwierającą: imię i nazwisko autora,  
                  wiek (klasę), nazwę placówki / szkoły, telefon rodzica do kontaktu. Prace nieopatrzone    
                  metryczką nie będą oceniane.

 7. Wszystkie nadesłane na konkurs prace przechodza na własność organizatora. 
              8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw                  
                  majątkowych na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu i podmiotów              
                  zaangażowanych w realizację konkursu, eksponowanie  na wystawach, powielanie
                  i publikowanie jej w wydawnictwach i internecie.
             9.  Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadzenie – zgodę        

    na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka - uczestnika   
    konkursu plastycznego oraz  na wykorzystanie złożonej pracy w celach          
    przeprowadzenia i promocji konkursu. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do 
    regulaminu.

           10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno (nie                     
                 może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).

     11.  Udział w gali konkursowej innych osób jest jednoznaczny z wyrażeniem  zgody na
            przetwarzania wizerunku – impreza ma charakter publiczny i będą robione fotografie.
     12.  Prace złożone na  konkurs bedzie można odebrać w terminie od 2 do 31 stycznia 2021 r.

                  w siedzibie biblioteki. Po 31 stycznia 2021 r. prace zostaną komisyjnie zniszczone.
           13. Jury w składzie ustalonym przez  organizatora wytypuje laureatów.
           14. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji 20 punktów do przyznania w dowolnej       

     konfiguracji. Oceniając prace jury bierze pod uwagę pomysł na przedstawienie tematu, 
     formę plastyczną i wiek uczestników. Każda praca otrzymująca co najmniej 1 punkt
     będzie prezentowana na wystawie i nagrodzona.
15. Przewiduje się nagrody za zajęcie I-II-III miejsca oraz wyróżnienia. W szczególnych  
      przypadkach  mogą być przyznane wyróżnienia specjalne.
16. Prace plastyczne można składać do 14 listopada 2020r. (sobota do godz. 14.30) w      
      siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach przy ul Staromłyńskiej 1 w           
     Kolbudach. 
17.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kolbudach w 
      terminie do 28.11.2020r.; nagrody zostaną wysłane pocztą po uprzednim skontaktowaniu się
      z rodzicami nagrodzonych laureatów (mogą być też odebrane z siedziby biblioteki).
      Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, wystawa nagrodzonych prac oraz uhonorowanie         

                   laureatów będzie mieć miejsce 28.11.2020 r. (sobota) o godz. 10.00 w sali Referatu Kultury, 
                   Sportu i Rekreacji UG Kolbudy.           
            18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian zasad regulaminowych bez podania  

      przyczyny.



Załącznik nr 1 do regulaminu
XIX Gminnego Konkursu Plastycznego

Oświadczenie dla uczestnika XIX Gminnego Konkursu Plastycznego

1. OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
 Oświadczam, że przekazując pracę na   XIX Gminny Konkurs Plastyczny   „Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i 
prozy dziecięcej” organizowany 28 listopada 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną     w Kolbudach, przenoszę nieodpłatnie prawa 
autorskie do  pracy plastycznej dziecka na organizatora konkursu. Wyrażam zgodę na  eksponowanie na wystawie, powielanie i 
publikowanie jej w wydawnictwach i internecie (zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 1231 z późn. zm.)

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r  (t.j. Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 1231 z późn. zm.) o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego 
wizerunku /wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy i podmioty zaangażowane  w realizację XIX GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO, na potrzeby jego organizacji i promocji , na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem 
wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście  XIX GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO.  Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
-Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne;
-Dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem /udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją i promocją
XIX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO;
-Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne i tylko w kontekście 
XIX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kolbudach i podmiotów zaangażowanych  w realizację i promocję XIX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO z tytułu 
wykorzystania mojego i mojego dziecka wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb XIX GMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO. Zakres danych:  Imię i nazwisko dziecka,  Imię i nazwisko rodzica, telefon kontaktowy rodzica dziecka, wiek dziecka, 
nazwa szkoły i klasa, wizerunek.
Zgadzam się aby dane mojego dziecka zostały upublicznione  na potrzeby realizacji i promocji  XIX  GMINNEGO KONKURSU  
PLASTYCZNEGO, na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 
dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście  XIX  GMINNEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO. 

4. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach, Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.gbp@ug.kolbudy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa dziecka w konkursie - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych dziecka będą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację i 
promocję konkursu oraz upoważnione na podstawie przepisów prawa,  firmy wspierające obsługę informatyczną,
5) Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych 
dotyczących  XIX GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w 
celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich do pracy plastycznej dziecka na organizatora konkursu, podanie danych osobowych i 
wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową 
udziału w konkursie.

Data, 
miejscowość 

 Imię i Nazwisko (dziecka)
klasa – nazwa szkoły

Imię i Nazwisko (rodzica/opiekuna 
prawnego)

Podpis (rodzica / 
opiekuna prawnego)
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