
                                                                                 
 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK I BAŚNI” 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą MOJA ULUBIONA POSTAĆ  

Z BAJEK I BAŚNI zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2 oraz Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli ul. Jarosława Dąbrowskiego 13,  97-300 

Piotrków Trybunalski. 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu. 

4. Cele Konkursu to: 

a) popularyzowanie bajek i baśni wśród dzieci oraz pobudzanie 

zainteresowań literackich i filmowych; 

b) budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi; 

c) odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego; 

d) zainteresowanie i poznawanie literatury i filmografii bajkowej  

oraz baśniowej; 

e) rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych; 

f) rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka; 

g) wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

 

5. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Biblioteka Pedagogiczna  

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 44 649-50-77 

(wew. 21, wew. 24), e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl; 

pracownia@pedagogiczna.edu.pl. 

 

 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I szkół podstawowych 

oraz dzieci z grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat z miasta Piotrkowa 

mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl


Trybunalskiego objętych wspomaganiem przez Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. w roku szkolnym 

2020/2021.  

2. Konkurs przebiega w dwóch  kategoriach wiekowych: grupy 

przedszkolne – 5,6 latki i uczniowie klas I szkół podstawowych. 

3. Szkoła może nadesłać 5 prac z każdej klasy I. 
4. Przedszkole może nadesłać po 5 prac z każdej grupy ww.  

5. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną 
techniką.  

6. Każdy uczestnik może wykonać samodzielnie tylko jedną pracę 
plastyczną.  

7. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:  

a) imię i nazwisko dziecka; 

b) wiek dziecka; 

c) nazwa placówki;  

d) nazwa przedstawionej postaci z bajki/baśni. 

 

 

§ 3. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU 

1. Prace wraz z kartami zgłoszeń należy dostarczyć do dnia 11.06.2021 

r. do siedziby Biblioteki Pedagogicznej 

2. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej  

w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Wojska Polskiego 2) w dniu 

17.06.2020 r. o godzinie 9.00 dla klas pierwszych  

oraz o godz. 11.00 dla grup przedszkolnych. 

3. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

organizatorów. 

 

 

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Komisja Konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca w każdej 

kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobny 

upominek. 

4. Werdykt podjęty przez Komisję jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

 

 

§ 5. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, 

że: 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie 



Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych: iod@pedagogiczna.edu.pl. Celem przetwarzania jest 

przeprowadzenie i realizacja konkursu pt. „Moja ulubiona postać z bajki i baśni”. 

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1.lit.a RODO. Dane osobowe uczestnika 

konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw 

trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie 

przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 

dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, 

której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu 

konkursu w razie okoliczności niezależnych od niego związanych z zagrożeniem 

występowania COVID-19 i konieczność przeprowadzenia eliminacji przy 

pomocy Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maito:%20iod@pedagogiczna.edu.pl


 

                                                                                 Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Konkursu  

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK I BAŚNI 

                              

 

KARTA ZGŁOSZENIA PLACÓWKI DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE „Moja ulubiona postać z bajek i baśni” 

 

 

1. Dane dotyczące placówki: 

Pełna nazwa placówki biorącej 
udział w konkursie 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

2. Lista dzieci biorących udział w konkursie. 

 

Lp.  Nazwisko i imię 

1.  

 
 

 

2.  

 
 
 

3.  
 

 
 

4.  
 

 
 

5.  
 
 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA/PRZEDSZKOLAKA 

do Konkursu plastycznego 

„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK I BAŚNI” 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(klasa/grupa i nazwa szkoły/przedszkola) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły/przedszkola) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko szkolnego/przedszkolnego opiekuna, telefon kontaktowy) 

 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Regulaminem Konkursu oraz 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wytworzonych w Konkursie MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK I BAŚNI   

    

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

        (miejscowość, data )                         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK  

I BAŚNI      

 

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

      (miejscowość, data )                             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział córki/syna* w ww. 

konkursie MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK I BAŚNI   

 

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

        (miejscowość, data )                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 



 

 

 

 


