Regulamin konkursu plastycznego „Pasłęk 2222”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorami konkursu plastycznego „Pasłęk 2222” są Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna
w Pasłęku.

2.CELE KONKURSU
1. Konkurs związany jest ze stuleciem urodzin Stanisława Lema – polskiego pisarza sciencefiction oraz ustanowienia roku 2021 przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema.
2. Celami konkursu są: rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności, rozbudzenie
zainteresowania literaturą fantastyczną i naukami ścisłymi wśród dzieci.
3. Rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema.
4. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
5. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i miasta
Pasłęk, z podziałem na kategorie wiekowe:
a) klasy I-III szkoły podstawowej,
b) klasy IV-VI szkoły podstawowej,
c) klasy VII-VIII szkoły podstawowej.
2. Tematy prac muszą nawiązywać do kwestii wizji przyszłości, a prace dotyczyć konkretnego
miejsca / ulicy / wydarzenia w Pasłęku i na terenie Gminy Pasłęk i jego wizji w roku 2222:
np. ulica Mickiewicza w Pasłęku w roku 2222, Szkoła w Zielonce Pasłęckiej w roku 2222,
plac zabaw przy moim domu w roku 2222 itp.
3. Technika plastyczna dowolna (grafika, ołówek, farby, kredki, wycinanka/wyklejanka,
wydzieranka itp.). Wykluczone są prace przestrzenne.
4. Format pracy - A4.
5. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także
członkowie najbliższej rodzin tych osób.
8. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –
prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz ze zgodami i

oświadczeniami na upublicznienie danych (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie
warunków zapisanych w Regulaminie.
9. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić metryczkę, zawierającą imię i nazwisko
autora, wiek/klasa, nazwę i numer szkoły, kontakt do rodzica lub opiekuna. Prace opisane z
przodu nie będą oceniane.
10. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych
stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, zamieszczony jest na stronie
internetowej : www.bppaslek.pl oraz dostępny w Bibliotece Publicznej w Pasłęku.

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Termin dostarczenia prac upływa 5 listopada 2021 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu
do Biblioteki). Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
2. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy
przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Publiczna w Pasłęku,
pl. św. Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk
z dopiskiem „konkurs plastyczny”
lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie.
3. Prace można składać również w siedzibie Filii Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej,
Zielonka Pasłęcka 45 w godzinach jej otwarcia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 16 listopada 2021 r., a wyniki zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej www.bppaslek.pl w dniu 22 listopada.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
3. Przewidywane są w trzech kategoriach wiekowych miejsca: 1, 2 lub 3. W wypadku
szczególnie interesującej pracy i możliwości finansowych organizatorów może zostać
przyznane dodatkowe wyróżnienie.
4. Komisję powołuje Organizator.
5. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką
konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania, estetykę pracy oraz wartość
artystyczną.

6. Prace zdecydowanie niesamodzielne, o innym formacie niż A4, nie będą brane pod uwagę w
procedurze konkursowej.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
8. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
9. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zdjęcia zwycięskich
prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Pasłęku
www.bppaslek.pl, profilach FB i Instagram biblioteki. Wszystkie prace zakwalifikowane i
biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Bibliotece Publicznej w Pasłęku na
wystawie pokonkursowej.
10. O dokładnej dacie uroczystego rozdania nagród organizator powiadomi na swojej stronie
internetowej: www.bppaslek.pl oraz mailowo/telefonicznie nagrodzonych uczestników.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i formuły wręczenia nagród z uwagi
na ewentualne ograniczenia epidemiczne.

6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Publiczna w
Pasłęku z siedzibą w Pasłęk 14-400, plac świętego Wojciecha 5.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@andrusewicz.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a podstawą
do ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, czyli
przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz w celach archiwalnych (kroniki).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej
obowiązującej zgody.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły w
celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w ramach
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.

USTALENIA DODATKOWE
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. W
tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub
opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. Zgłoszenie prac do Konkursu
jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie www.bppaslek.pl;
b) w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Pasłęku, plac świętego Wojciecha 5, 14400 Pasłęk;
c) w Filii W Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 47, 140-400 Pasłęk.
5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator

Załącznik nr 1
do
Regulaminu konkursu plastycznego „Pasłęk 2222”

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego pn. „Pasłęk 2222”
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku oraz
Burmistrza Pasłęka
1. Imię i nazwisko, oraz wiek autora pracy
…..............................................................................................................................................
2. Szkoła i klasa
..................................................................................................................................................
3. Dane kontaktowe
adres: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
telefon: .......................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
....................................................................................................................................................

…........................................
Data i miejscowość

….................................................
Podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego w „Pasłęk 2222”.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca
została wykonana przez dziecko własnoręcznie, bez pomocy innych osób.
Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną
w Pasłęku” oraz „Regulaminem organizacji i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych i zajęć w
zakresie bezpieczeństwa epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Pasłęku”,

....................................... .............................................
(data i miejscowość)(podpis uczestnika)

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …................................................................
w konkursie plastycznym realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku oraz Burmistrza
Pasłęka z ustalonym terminarzem.

Miejscowość i data: .....................................

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ...................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka (autora pracy) podanych w Karcie zgłoszenia do konkursu plastycznego
„Niepodległość na 102” oraz zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby ww konkursu
przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku i pozostałych organizatorów.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu jw. wizerunek autora pracy może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach urzędu Miejskiego w Pasłęku, Biblioteki Publicznej w Pasłęku,
oraz na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.) oraz zamieszczenie w
materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek/wizerunek dziecka nie może
być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobistych.
5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartą w Regulaminie konkursu
plastycznego „Pasłęk 2222”, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania.

............................................
data i podpis (czytelny)

