
 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

                  WE WRÓBLEWIE 

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY 

   „100-lecie Niepodległości” 
 

 

Cel konkursu:  

 

1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 

 przez Rzeczpospolitą Polskę.  

 

2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych 

uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń  

w historii najnowszej Polski.  

 

3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania  

artystów młodego pokolenia. 

 

4. Konkurs skierowany jest do:  

 uczniów szkół podstawowych (klasy I-III)  

 uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)  

 uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu gminy 

Wróblew oraz regionu sieradzkiego. 

 

REGULAMIN  

 

§ 1 – Założenia ogólne, wytyczne  
1. Tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń 

związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez 

Rzeczpospolitą Polskę w 1918 r.  

2. Technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, 

collage, wycinanki, plakat, itp.).  



3. Format wykonania prac – A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, 

wiek, placówkę (nazwa, dane teleadresowe), imię i nazwisko rodzica/opiekuna (w przypadku 

osób niepełnoletnich).  

4. Nadesłane prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać 

wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych.  

5. Uczestnikami konkursu są podopieczni uczniowie szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych z terenu Gminy Wróblew oraz powiatu sieradzkiego. 

6. Konkurs ma charakter indywidualny - uczestnik może być autorem tylko i wyłącznie 

jednego dzieła.  

7. Termin nadsyłania prac – 05.11.2018 r. (decyduje data wpływu).  

 

 8. Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna  

we Wróblewie, 98-285 Wróblew 15, z dopiskiem „100-lecie Niepodległości”.  

 

9. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panią Joanną 

Kozica, email: jbkozica@gmail.com. 
 

§ 2 – Ocena  
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, w składzie:  

Dyrektor GBP Wróblew 

Instruktor GOK (wskazany przez organizatora) 

Historyk (wskazany przez organizatora) 

Plastyk (wskazany przez organizatora)  

 

2. Kryteria oceny prac:  

 

pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu  

poprawność merytoryczna  

czytelność przekazu  

estetyka wykonania  

przestrzeganie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu  

 

§ 3 – Nagrody  
1. Kapituła Konkursu nagrodzi zwycięzców każdej z trzech kategorii wiekowych (patrz:  

Cel konkursu, pkt. 4).  

2. W ramach w/w nagrody, zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie plakatów  

(z logo GBP), a następnie rozpowszechnione zgodnie z wolą organizatorów.  

3. Kapituła może dodatkowo nagrodzić upominkami i dyplomami zwycięskie prace.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12.11.2018 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani 

telefonicznie i elektronicznie (e-mail). 

5. Nagrodzenie zwycięzców konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii w dniu 

14.11.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie, gdzie zostanie 

zorganizowana pokonkursowa wystawa prac.  



6. Decyzje Kapituły, co do podziału i formy nagród są nieodwołalne (nie podlegają 

weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostaną przedstawione w formie publicznego komunikatu.  

 

§ 4 – Prawa autorskie  
1. Przystępując do Konkursu Plastycznego  „100-lecie Niepodległości”, uczestnik 

potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. Jedocześnie deklaruje, że zgłoszona praca nie była wcześniej 

prezentowana, nagradzana oraz, że nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami prawnymi 

bądź materialnymi.  

 

2. Uczestnik konkursu udziela zgody na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie 

projektu w ramach promocji wydarzenia oraz wszelkich publikacji pokonkursowych.  

 

§ 5 – Postanowienia końcowe  
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu.  

2. Wobec osób, które w chwili składania pracy konkursowej nie ukończyły 18. roku życia, 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca przetwarzania 

danych osobowych oraz praw autorskich (załącznik 1).  

3. Pełnoletni uczestnik konkursu wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

oraz praw autorskich (załącznik 2).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w ramach potrzeby 

przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 

uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.  

5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa.  

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imion, nazwisk  

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

promocyjnych organizatorów oraz w celach promocyjnych konkursu.  

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publicznego wernisażu wybranych 

prac w określonym przez siebie miejscu i czasie.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.  

 

Organizatorzy  
 



Załącznik 1  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych  

przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*, tj.: 

………………………………………………..……, ucznia klasy: …………… 

w szkole:……………………………………………………………………….., 

w Konkursie Plastycznym  „100-lecie Niepodległości”, organizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………… 

na potrzeby Konkursu Plastycznego  „100-lecie Niepodległości”, 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).  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora – Gminnej Biblioteki 

publicznej we Wróblewie, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 

poz. 880 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez GBP we Wróblewie, regionie oraz w Internecie.  

 

……………………………..........           ……………………………………… 

             Miejscowość i data                             Imię i Nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna  

 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik 2  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych  

przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu Plastycznego  „100-lecie Niepodległości”, 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).  

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich i majątkowych do nich na rzecz Organizatora – Gminnej Biblioteki 

publicznej we Wróblewie, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880  

z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez GBP we Wróblewie, regionie oraz w Internecie.  

 

…………………………….............                      ……………………………………………  

Miejscowość i data                                                       Imię i Nazwisko Uczestnika 

 


