
 
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„OLKUSKIE LEGENDY”   

 
 

1. Konkurs jest inspirowany legendami dotyczącymi ziemi olkuskiej. 
 

2. Konkurs przeprowadzony będzie dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. 
  

3. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy na w dowolnym formacie w wybranej  
technice: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, grafika. Praca ma ilustrować 
wybraną legendę ze zbioru „Legendy Srebrnego Miasta”. 
 

4. Skany lub zdjęcia prac należy wkleić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u 
Biblioteki (https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz/) w terminie do 13 czerwca 2020 
r. Osoby nie posiadające konta na Facebooku mogą przesłać plik drogą elektroniczną na 

adres ilcusiana@biblioteka.olkusz.pl, w temacie wiadomości wpisując nazwę konkursu, a w 
treści podając imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer telefonu kontaktowego. 
Praca przesłana na maila zostanie opublikowana w komentarzu przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Olkuszu i podpisana imieniem autora. 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie konkursowego posta na 
fanpage’u Biblioteki. 

 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową skanu lub 

zdjęcia oświadczenia, wypełnionego przez opiekunów prawnych dziecka, będącego 
załącznikiem do regulaminu konkursu. 
 

7. W wyżej wymienionym oświadczeniu opiekunowie prawni dzieci biorących udział  
w konkursie muszą wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych 
osobowych swoich dzieci przez organizatorów konkursu, na publikację nieodpłatnej 
prezentacji pracy dziecka. 
 

8. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.  
 

9. Prace będą oceniane dwutorowo: poprzez głosowanie pod zdjęciem na fanpage’u Biblioteki 
oraz przez 3-osobowe jury (decyzje jury są ostateczne i niepodważalne, nie przysługuje od 
nich odwołanie). 
 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą elektroniczną oraz opublikowane na stronie 
internetowej i fanpage'u Biblioteki 15 czerwca 2020 r. 
 

11. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone w terminie ustalonym  
z opiekunami prawnymi nagrodzonych.  
 

12. Opiekunowie prawni laureatów konkursu są zobowiązani do dostarczenia do PiMBP 
w Olkuszu oryginału nagrodzonej pracy i oryginału oświadczenia, po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu. 
 

13. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora. 

 

 

 

https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz/
mailto:ilcusiana@biblioteka.olkusz.pl


...................................................                                                
      (miejscowość, data) 

................................................... 

................................................ 

................................................ 
(imię i nazwisko oraz adres osób podpisujących oświadczenie) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) w Konkursie Plastycznym „Olkuskie Legendy” organizowanym  przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę  Publiczna w Olkuszu. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej 
RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez PiMBP w Olkuszu dla potrzeb 
przeprowadzenia wydarzenia.  

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie  
z obowiązującymi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu przepisami Instrukcji 
Kancelaryjnej. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, 
jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia 
lub usunięcia. 

Wyrażam też zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez moje 
dziecko na wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie, w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych oraz na udostępnianie tych 
prac innym zainteresowanym podmiotom wyłącznie w celu ich nieodpłatnej prezentacji na 
wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Imprez PiMBP w Olkuszu. 
 
 

 

 

.......................................... 
 

 

.......................................... 

 
 Podpisy opiekunów prawnych 


