
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZOBACZYĆ DŹWIĘK” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY WOLIN W RAMACH 

OBCHODÓW 225-LECIA POWSTANIA „PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH WE 

WŁOSZECH” ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI 

 

 
 

§1. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Konkursem) 

jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz ich najbliższa rodzina.  

3. Uczestnicy przystępujący do Konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie. 

4. Konkurs rozpoczyna się 1 października, kończy 31 października 2022 r. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku do 18 lat Gminy Wolin 

 

 

§2. Cel Konkursu: 

 

1. Rozbudzenie wrażliwości artystycznej, plastycznej oraz muzycznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludzi młodych. 

3. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym. 

4. Szansa na rozwój utalentowanych dzieci i młodzieży. 

 

§3. Zasady Konkursu: 

 

1. W 2022 roku obchodzimy 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, 

natomiast 1 października to Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym chcemy 

nawiązać w Konkursie do tematyki muzycznej. Zadaniem dzieci będzie oddanie ducha 

muzyki przy pomocy środków plastycznych. Uczestnicy mają za zadanie zilustrować 

dowolnie wybrany przez siebie utwór muzyczny: np. „Wiosna” Antonio Vivaldiego czy 

„Przez twe oczy zielone” zespołu Akcent. 

2. Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych: 

A - dzieci w wieku do 6 lat; 

B - dzieci w wieku 7-9 lat; 

C - dzieci w wieku 10-13 lat; 

D - dzieci w wieku 14-18 lat; 

3. Zgłaszać można prace indywidualne. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie wykonaną pracę 

plastyczną na temat: „Zobaczyć dźwięk”.  

5. Prace konkursowe można składać w Bibliotece Publicznej Gminy Wolin, ul. Rynek 2, 72-510 

Wolin, osobiście bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Termin składania prac mija 23 października 2022r. 



7. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi 

w innych konkursach. 

8. Formy pracy: 

- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka) 

- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu muzyki za 

pomocą środków wizualnych 

- na odwrocie pracy należy umieścić: tytuł utworu muzycznego, który był inspiracją; 

imię, nazwisko i wiek autora pracy. 

- format A4 lub A3 

9. Do prac przekazanych na Konkurs należy dołączyć kartę zgłoszeniową (patrz załącznik nr 1), 

dostępną w bibliotece oraz do pobrania i wydrukowania ze strony internetowej Organizatora 

i zawierającą: 

- imię i nazwisko autora 

- datę urodzenia dziecka 

- placówkę, do której uczęszcza autor, w przypadku szkół również klasę 

- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

- nr telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego (do kontaktu z organizatorem) 

- podpis rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział autora w Konkursie 

10. Jury oceniać będzie w pracy plastycznej:  

· zgodność z tematem konkursu  

· pomysłowość 

· oryginalności ujęcia tematu 

· estetykę wykonania 

· samodzielność wykonania przez uczestnika. 

 

 

§4. Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

 

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. 

2. Wyłonione zostaną 3 nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Nagrodami będą 

bony do sieci księgarń EMPiK. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent 

pieniężny. 

3. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej biblioteki 31 października 2022 r. 

4. Zwycięzca i pozostali laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród osobiście, 

mailowo lub telefonicznie. 

 

§5. Postanowienia końcowe: 

 

1. Orzeczenia Jury są ostateczne. 

2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują 

Organizatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury. 

3. Osoby nadsyłające więcej niż jedną pracę, podające niekompletne dane, nie zostaną 

dopuszczone do udziału w konkursie. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 



autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji 

drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach 

prasowych, materiałach promocyjnych oraz w internecie (w tym na portalach 

społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych 

osób przez uczestników Konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac wysłanych za 

pośrednictwem Poczty. 

6. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom postronnym. Będą 

wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na 

wydawnictwach Biblioteki Publicznej Gminy Wolin oraz w Internecie zgodnie 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi 

zmianami). 

7. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują prawa do swoich prac na rzecz Organizatora. 

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1: 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY „ZOBACZYĆ DŹWIĘK” ORGANIZOWANY PRZEZ 

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY WOLIN W RAMACH OBCHODÓW 225-LECIA 

POWSTANIA „PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH” ORAZ 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI 

 

Prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………....… 

Data urodzenia dziecka …..…………………………………………………………...……… 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:.………………..………..……………..………………  

nr telefonu: ……………………………… 

Adres e-mail: ………………..................... 

 

Nazwa placówki do której uczęszcza dziecko, w przypadku szkoły również klasa: 

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

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

 

……………………………………………………. 

imię, nazwisko, data i podpis rodzica 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych mojego syna* / mojej 

córki*:  

...............................................................         ( imię i nazwisko dziecka)         w zakresie: 

1) imienia i nazwiska dziecka / wieku    TAK* / NIE* 

2) wizerunku dziecka      TAK* / NIE* 

3) opublikowaniu w/w danych:  

- na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.gminawolin.pl 

TAK* / NIE* 

- na profilu Biblioteki na Facebook'u https://pl-pl.facebook.com/bibliotekawolin/ 

TAK* / NIE* 

 
*właściwe zaznaczyć 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin z siedzibą 

przy ul. Rynek 2, 72-510 Wolin, tel.: 91 326 11 59; adres e-mail: biblioteka@gminawolin.pl , 

reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: monika.sokolinska@iodo.pro. 

3. W związku z organizacją konkursu administrator przetwarza dane osobowe uczestników na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników. W przypadku 

publikacji danych osobowych, do czasu wycofania zgody. 

5. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych 

osobowych na serwerze Facebook'a.  

6. Ma Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO, 

 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w: 

 w punkcie 1) i 2) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie, 

 w punkcie 3) i 4) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości informowania przez Bibliotekę o udziale dziecka w konkursie i uzyskanym 

przez nie wyniku. 

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


