
 
 

 

 

KONKURS  

plastyczno – fotograficzny  

„Mój pupil – wymarzone zwierzątko” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu plastyczno - fotograficznego 

organizowanego w ramach XIX Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom pod hasłem 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” – a dzieci i młodzież malują  i fotografują 

ulubione zwierzęta”,  dalej zwany „Mój pupil – wymarzone zwierzątko”. 

2. Organizatorem Konkursu jest: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego  

ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz (Instytucja Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego) oraz Galeria Tęcza ul. 3-go Maja 1 62-800 Kalisz, zwani dalej 

Organizatorami. 

3. Koordynatorem Konkursu jest bibliotekarz Aldona Zimna 

 Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych PBP Książnicy Pedagogicznej 

 e-mail: wspomaganie@kp.kalisz.pl,  tel. (62) 757 13 21 

zwany dalej Koordynatorem. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu FB i stronie internetowej 

Organizatorów. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

 

II. Cele Konkursu 

 

1. Poszerzanie zainteresowań uczniów  w zakresie twórczości  plastycznej 

 i fotograficznej. 

2. Propagowanie zdolności twórczych uczniów w dziedzinie fotografii i twórczości 

artystycznej. 

3. Doskonalenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych.  

4. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt wśród młodego pokolenia. 

5. Kreatywne spędzanie czasu wolnego uczniów podczas  nauki zdalnej. 

6. Promowanie działalności kulturalno-edukacyjnej PBP Książnicy Pedagogicznej oraz 

Galerii Tęcza. 

 

 

 



III. Zasady udziału w Konkursie 

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy przedszkolak/uczeń, z wyjątkiem dzieci 

pracowników PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu i Filii 

placówki oraz Galerii Tęcza w Kaliszu.  

 

1. Uczestnik wykonuje jedną pracę konkursową: zdjęcie konkursowe lub konkursową 

pracę plastyczną. Przedstawi w formie fotografii lub rysunku swojego pupila  

w naturalnych, ciekawych, zabawnych sytuacjach, bądź przedstawi w formie rysunku 

swoje wymarzone zwierzątko. 

2. Zdjęcie lub pracę plastyczną (sfotografowaną lub zeskanowaną) wraz z formularzem  

zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) rodzic/opiekun prawny/nauczyciel 

przesyła  mailowo na adres Koordynatora:  

wspomaganie@kp.kalisz.pl w terminie do 30.06.2020 r.  

z dopiskiem w tytule 

 KONKURS „Mój pupil –  wymarzone zwierzątko" 

3. Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie brało udziału  

w Konkursie 

4. Konkurs z podziałem na: fotografia, praca plastyczna zostanie przeprowadzony  

w czterech kategoriach wiekowych,  z których zostaną wyłonieni laureaci: 

 Dzieci przedszkolne  

 Uczniowie klas I-III 

 Uczniowie klas IV-VI 

 Uczniowie klas VII-VIII 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

 

IV. Przebieg Konkursu 

 

1. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatorów, w skład 

której wchodzić będą pracownicy biblioteki i przedstawiciel Galerii Tęcza 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru nadesłanych prac konkursowych, które spełnią 

wszystkie kryteria konkursu. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w poniższy sposób: 

 trafność doboru tematu pracy 

 oryginalność 

 stopień trudności i jakość wykonania 

4. Wyniki  Konkursu zostaną zamieszczone na portalach społecznościowych i stronach 

internetowych Organizatorów do 10 lipca br. 

5. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. O sposobie i terminie wręczeniu nagród finaliści konkursu/ich opiekunowie  zostaną 

powiadomieni przez Koordynatora telefonicznie lub mailowo. 

7. Uczestnicy konkursu otrzymają drogą mailową pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo. 

 

 

 

 

 



V. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatorów całość autorskich praw 

majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych. 

2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów. 

3. Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na karcie 

uczestnika Konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do tegoż regulaminu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje 

Organizator. 

3. Zwycięskie prace w formie Galerii Zdjęć zostaną zaprezentowane na terenie Galerii 

Tęcza Kalisz ul. 3- go Maja 1 oraz w PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. 

Parczewskiego w Kaliszu. 

4. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu 

 Aldona Zimna 

Zespół wspomagania i szkół i placówek oświatowych  

PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu  

email: wspomaganie@kp.kalisz.pl 

 tel.: (062) 757 13 21 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

I. Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Mój pupil – moje zwierzątko” 

 

 Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………….  

Kategoria konkursowa (tytuł pracy): 

Fotografia:……………………………………………………………………………………… 

Praca plastyczna:……………………………………………………………………………..      

Kategoria wiekowa:       

Przedszkole: …………………………………………………………………………………. 

Grupa:………………………………………………………………………………………... 

Szkoła…………………………………………………………………………………………  

Klasa …………………………………………………………………………………………  

Kontakt do rodzica/ opiekuna prawnego/ nauczyciela: 

  telefon …………………………………………………………………………………….. 

  e-mail ………………………………………………………………………………………  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych/wizerunku mojego dziecka przez Administratora, 

którym jest PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, w celu promocji Konkursu „Mój pupil – 

wymarzone zwierzątko”. 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

Miejscowość, data……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



II. Informacja dla uczestnika, dla rodzica/opiekuna prawnego Konkursu: 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego 

w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,  

adres e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl    

tel. 62 757 13 21. 

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

 przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Mój pupil –wymarzone 

zwierzątko”, 

 archiwalnych,  

 promocji Organizatorów. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

 w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych, w tym archiwizacją. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem ochrony danych osobowych PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 

listownie na adres: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w 

Kaliszu ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz lub e-mail: inspektor@kp.kalisz.pl. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych jest 

warunkiem uczestnictwa. 

5. Posiadają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

6. Dane w postaci publikacji zwycięskich prac/imienia i nazwiska /wizerunku zwycięzcy 

przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych, w 

serwisach internetowych prowadzonych przez PBP Książnicę Pedagogiczną im. A. 

Parczewskiego w Kaliszu i Galerię Tęcza Kalisz oraz w lokalnych mediach 

społecznościowych. 
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