
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

WE WRÓBLEWIE 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

 

 

 

 

 

 

 

       ORGANIZACJA KONKURSU 

 Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych 

 Prace należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać do 1 kwietnia 2019 r. 

 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz.10.00 

w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wróblewie 

 

CELE KONKURSU 

 Wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży. 

 Upowszechnianie oraz utrwalanie ponadczasowych, bogatych tradycji obchodzenia 

Świąt Wielkiej Nocy 

WYMAGANIA KONKURSOWE 

 Praca indywidualna i samodzielna 

 Prace mogą być wykonane jako forma przestrzenna, tradycyjną techniką ludową 

(wydmuszka) lub z gipsu, gliny, papieru, itp. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę 

 Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą następujące dane:  

nazwę szkoły, imię i nazwisko autora oraz klasę 

 Prosimy o sporządzenie zbiorczej listy uczestników konkursu z danej szkoły 

 

KRYTERIA OCENY 

 oryginalność i pomysłowość 

 estetyka pracy 

 samodzielność wykonania 

 

 



 

 

Załącznik nr 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 

„Pisanka Wielkanocna” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie.  

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………… na potrzeby Konkursu Plastycznego „Pisanka 

Wielkanocna” 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  

Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie, regionie oraz w Internecie.  

 

 

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

   Miejscowość i data                                Imię i Nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 


