
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Dlaczego warto czytać książki?” 

 

1. Organizator: 

 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Lidzbarku   

2. Cele konkursu: 

 rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych; 

  promocja czytelnictwa wśród dzieci; 

 kształcenie umiejętności tworzenia plakatu; 

3. Założenia organizacyjne: 

 konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III  szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Lidzbark; 

 do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę opatrzoną w opis zawierający: imię 

i nazwisko, klasa, szkoła, nr kontaktowy; 

 do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do ni-

niejszego regulaminu 

 technika i temat prac: 

 przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3; 

 plakat musi zachęcać graficznie lub za pomocą haseł do sięgania po książki, promo-

wać czytelnictwo, może np.: przedstawiać jakie korzyści płyną z czytania książek, dla-

czego warto czytać; 

 praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, 

kolaż, techniki mieszane; 

 pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 7 maja 2021 roku: 

 osobiście lub pocztą: na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i 

Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku,  ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark 

lub 

 pocztą elektroniczną na adres mailowy: biblioteka@splidzbark.pl (zdjęcie pracy + zdję-

cie Formularza zgłoszeniowego) 

 Plakat zgłoszony do konkursu przechodzi na własność organizatora, który zastrzega sobie pra-

wo dysponowania pracami. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regu-

lamin i zapewniają, że: 

      • posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

      • nie naruszają praw autorskich osób trzecich, 
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     • nie naruszają dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych  

            oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia komisji konkursowej.  

4. Podsumowanie konkursu: 

 oceny prac dokona jury powołane przez organizatora (ocena jury jest niepodważalna); 

 jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, estetykę wykonania, pomy-

słowość oraz samodzielność; 

 laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu 

5. Ochrona danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,13-230 Lidzbark. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Pan Marcin Dobucki, e-mail: sp1@iodlidzbark.pl. Państwa 

dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konkursu organizowanego przez Szkołę 

oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO. Więcej informacji doty-

czących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Szkoły: splidzbark.cba.pl 

w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”. 

 

 

Dane kontaktowe organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidz-

barku, ul. Działdowska 13,13-230 Lidzbark, tel. 23 696 15 27 


