BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 06 16, 83 343 32 37
e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl
www.bialabp.edu.pl

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych pod hasłem „Zostań ilustratorem wierszy Marii
Konopnickiej” (edycja czwarta)
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Zostań ilustratorem wierszy Marii
Konopnickiej” jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8,
21-500 Biała Podlaska.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora.

Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promowanie twórczości Marii Konopnickiej.
Rozwijanie zainteresowań literackich dzieci.
Rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci.
Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.
Promocja uczniów uzdolnionych plastycznie.
Umocnienie współpracy Biblioteki Pedagogicznej ze szkołami na terenie powiatu
bialskiego.

Warunki uczestnictwa w konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III szkół podstawowych powiatu
bialskiego.
2. Koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora
www.bialabp.edu.pl.
4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę plastyczną, wykonaną
samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
5. Każda klasa może przysłać maksymalnie 5 prac.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną
twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie mogą też w żadnej swojej części
stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace
niespełniające tych wymogów będą podlegały dyskwalifikacji.
7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Biblioteki Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej i nie będą odsyłane.
8. Uczestnik przystępując do konkursu przekazuje prawa autorskie do pracy
konkursowej na własność Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i wyraża
nieodpłatną zgodę na jej wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w dowolnym medium na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych
przez organizatora.
9. Udział w konkursie przez uczniów uzależniony jest od wyrażenia zgody przez rodzica
lub opiekuna prawnego.
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10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

Tematyka prac konkursowych
1. Uczestnicy wykonują samodzielnie ilustrację do jednego z pięciu wierszy Marii
Konopnickiej:
a. Parasol
b. Staszek w lesie
c. Pranie
d. Stefek Burczymucha
e. Pan Zielonka

Forma prac konkursowych
1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w wybranej technice płaskiej: wycinanka,
wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, malarstwo, kolaż, witraż, techniki
mieszane. Praca powinna być płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: kaszy,
plasteliny, modeliny, itp.
2. Format prac:A4.
3. Prace przestrzenne, z plasteliny oraz w innym formacie nie będą podlegały ocenie.
4. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału
prace zbiorowe.
5. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: imię
i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i klasy oraz tytuł wiersza
[DRUKOWANYMI LITERAMI]
6. Do pracy konkursowej musi być dołączony wypełniony „Formularz zgłoszeniowy”,
stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, zawierający oświadczenie autora.
Oświadczenie musi zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna
(rodzica), a także opatrzone datą.
7. Prace wraz z „Formularzem zgłoszeniowym” należy wysłać w kopercie z dopiskiem
Konkurs plastyczny „Zostań ilustratorem wierszy Marii Konopnickiej” na adres
organizatora.
8. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich dostarczania
do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową według
następujących kryteriów:
a. trafność doboru tematu pracy,
b. samodzielność,
c. oryginalność,
d. staranność wykonania i walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna,
technika wykonania).
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3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Od decyzji
Komisji nie przysługuje odwołanie.
4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane
po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Nagrody
1. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz
ewentualne wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki:
www.bialabp.edu.pl.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac nagrodzonych.
5. Nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na terenie Biblioteki
Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz na stronie internetowej biblioteki:
www.bialabp.edu.pl.

Terminarz konkursu
1. Do 13 grudnia 2022 r. - termin składania prac konkursowych.
2. Prace wraz z „Formularzem zgłoszeniowym”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs plastyczny „Zostań ilustratorem wierszy Marii Konopnickiej”, należy
przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Ul. Kolejowa 8
21-500 Biała Podlaska
3. Do 22 grudnia 2022 r. - ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród
i dyplomów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

Postanowienia ogólne
1. Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni
o przyznanych nagrodach.
2. Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia można otrzymać w Wydziale Multimediów
i Wspomagania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej lub pobrać ze
strony internetowej: www.bialabp.edu.pl.
3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Agnieszka
Żarnowska i Katarzyna Laskowska, nr tel.:83343 3237, e-mail:
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka
Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska,
tel. 83 3433237, 83 3420616.
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2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu,
a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych
jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z
rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail
na adres: sekretariat@bialabp.edu.pl.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu
konkursu lub do czasu wycofania zgody.
6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy
konkursu mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail:info@dn.net.pl.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Oprac.: Agnieszka Żarnowska, Katarzyna Laskowska
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Załącznik do regulaminu konkursu „Zostań ilustratorem wierszy Marii Konopnickiej”
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Zostań ilustratorem wierszy Marii Konopnickiej”
Wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Nazwa, adres oraz e-mail szkoły

Klasa
Tytuł wiersza
Imię i nazwisko nauczyciela
telefon kontaktowy
Oświadczenie rodzica
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………...
(imię i nazwisko) w konkursie „Zostań ilustratorem wierszy Marii Konopnickiej”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu
umożliwienia przeprowadzenia procesu organizacji konkursu.
3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na używanie
i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, ulica
Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci
zdjęć wykonanych w ramach konkursu „Zostań ilustratorem wierszy Marii
Konopnickiej”. Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniania dowolną techniką na
wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy),
bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych
i promocyjnych dotyczących niniejszego konkursu.
4. Uczestnik przenosi na organizatora konkursu nieodpłatnie, na czas nieoznaczony,
autorskie prawa majątkowe do nadesłanej w/w pracy na wszelkich polach
eksploatacji w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r. poz.880, z późn. zm.),
w tym m.in. do: publikowania w publikacjach pokonkursowych, upublicznienia
podczas wystawy pokonkursowej – uprawienie to dotyczy wielokrotnego
publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium.
5. Autorem zgłoszonej do konkursu pracy jest ww. uczestnik konkursu.
6. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim
przewidziane.

Miejscowość, data

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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