
REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO 

pt.” Najładniejsza Kartka Urodzinowa dla Kubusia Puchatka” 

 

§ 1  

Cel Konkursu  

 

Cel ogólny: Rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci. 

 

Cele pośrednie:  

1. Przybliżenie najmłodszym postaci Kubusia Puchatka; 

2. Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci poprzez przedstawienie sylwetki 

Kubusia Puchatka jako bohatera literackiego;  

3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych; 

4. Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

• Organizatorem konkursu pt. „Najładniejsza Kartka Urodzinowa dla Kubusia Puchatka” jest 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19, 58-170 

Dobromierz.  

 

• Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie 

w celu przeprowadzenia konkursu Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

• Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych. 

 

 

§ 3 

Kategorie Konkursu 

 

• Dzieci przedszkolne – technika dowolna; 

• Klasy 1 – 3 – technika dowolna; 

 

§ 4  

Wykonie prac 

 

• Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci, 

• Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, 

• Praca biorąca udział w konkursie musi na odwrocie zawierać metryczkę (imię i nazwisko 

autora pracy, wiek, telefon kontaktowy) 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Ocena prac konkursowych  

 

• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 

powołana przez GOKSiR w Dobromierzu w dniu 19 stycznia 2021 r.  

• Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie 

przedstawionego tematu 1-5 pkt, estetyka wykonania 1-5 pkt oraz technika wykonania 

pracy 1-5 pkt. łącznie do zdobycia jest maksymalna ilość punktów 15.  

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu  

 

Lista nagrodzonych osób wraz ze zdjęciami nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie 

internetowej gminy Dobromierz oraz profilu Facebook GOKSiR Dobromierz w dniu 20.01.2021 r.  

 

§ 7 

RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci uczestniczących w konkursie jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Dobromierzu, Plac Wolności 19, 58 – 170 Dobromierz.  

2. W GOKSiR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod.goksir@grupaformat.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany w pkt 1. 

3. GOKSiR jako administrator będzie przetwarzać dane osobowe na potrzeby organizacji  

i przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w załączniku nr 1 na przetwarzanie danych 

osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału Konkursie. 

5. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci w konkursie przetwarzane 

będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu bibliotecznego pt. 

„Najładniejsza Kartka Urodzinowa dla Kubusia Puchatka” a dane zwycięzców w celu 

przekazania im nagrody na podstawie atr.6 ust.1 pkt a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz.Urz.EE.L Nr 119). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy 

przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 

GOKSiR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Konkursu zostaną 

niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu konkursu. 
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7. Dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, wieku, miejscowości 

oraz wizerunku mogą zostać podane do publicznej wiadomości na podstawie wyrażonej  

w załączniku nr 1 zgody.                                       

8. Zgodnie z RODO, każdemu uczestnikowi przysługuje:  

a) prawo dostępu do danych osobowych;  

b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych;  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO,  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.            

9. Podanie danych osobowych GOKSiR  ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem 

niezbędnym do udziału w Konkursie.  

10. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w Konkursie. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych.  

11. Zgodnie z RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.                                                                                                       

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie decyzje 

podejmuje Organizator. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gminy Dobromierz oraz Facebooku 

GOKSiR Dobromierz. 

3. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.  

 

 

 

        Organizator  

        Jerzy Limberger 

 

 

 


