
REGULAMIN Konkursu Plastycznego  „Mój przyjaciel  
z dalekiego świata” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Mój przyjaciel z dalekiego świata” jest 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. 

2. Konkurs trwa od 18 czerwca 2021 roku do 8 lipca 2021 roku. 

§ 2 Cele konkursu 

Głównym celem tegorocznej edycji jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni 

twórczej dzieci i młodzieży, zachęcanie młodych ludzi do wykraczania poza 

schematy, do spekulacji intelektualnych, do tworzenia oryginalnych obrazów i 

rozbudowywania ich w niepowtarzalne historie. Do istotnych celów konkursu należy 

także: 

1) uwrażliwienia społeczeństwa na sprawy różnorodności kulturowej, tolerancji  

i pokoju 

2) promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

3) rozwijanie zainteresowań  plastycznych dzieci  

4) pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci 

5) popularyzowanie różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych. 

§ 3 Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci od 6-12 roku życia. 

2. Każda praca może mieć tylko jednego autora; w konkursie nie mogą brać 

udziału prace zbiorowe. 

3. Prace wykonane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i 

oryginalnymi. Nie powinny też być pracami prezentowanymi na innych 

konkursach plastycznych. 

4. Każdy uczestnik powinien mieć swojego opiekuna. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy 

do konkursu oznacza nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów 

konkursu majątkowych praw autorskich do nich, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). W szczególności, organizatorzy 

konkursu mają prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych 

poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 



wybranym. Powyższe odnosi się za równo co całości jak i do części danej 

pracy konkursowej. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pod adresem 

www.ksiaznica.pl.  

§ 4 Charakterystyka prac 

1. Pracę można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba 

plakatowa, tempera, akryl), rysunkowej (ołówek, pastel, kredka, sepia, 

węgiel, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik, kolaż), 

w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm). 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest narysowanie swojego spotkania  

z przyjacielem z wybranego kraju, niezależnie od koloru skóry i języka 

jakim się posługują. 

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według 

następującego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

4. Ilustracje będą oceniane w jednej kategorii wiekowej 6-12 lat. 

5. Jury będzie oceniać nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

 jasność przekazu wizualnego, 

 pomysłowość i kreatywność, 

 estetykę wykonania. 

6. Przewidzianych jest 10 równorzędnych nagród w postaci  albumów "Dzieci  

w fotografii Elżbiety Dzikowskiej" wyd. Bernardinum. 

7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów z Panią Elżbietą 

Dzikowską w składzie. Decyzje jury są ostateczne. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatorów 

konkursu dnia 29 lipca 2021 roku. 

9. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie powiadomione zostaną 

telefonicznie lub drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pocztą lub 

odbiór osobisty w  siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu. 

Imię _________________________ Nazwisko ____________________________________ 

Tytuł pracy 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Dane uczestnika 

Adres 

ulica ___________________  kod pocztowy __________  miejscowość  __________________  

Telefon: ___________________________  e-mail: ____________________________________ 

http://www.ksiaznica.pl/


§ 5 Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ul. Słowackiego 8 w dni 

powszednie w godzinach od 10.00-15.00. 

2. Prace można też przesłać na adres: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska 

ul. Juliusza Słowackiego 8 

87-100 Toruń 

Z dopiskiem: konkurs „Mój przyjaciel z dalekiego świata” 

3. Prace należy przesyłać do dnia 15 lipca 2021. 

4. Do pracy należy dołączyć kopertę z załącznikami (nr 1 i nr 2): 

1) karta zgłoszeniowa z danymi osobowymi uczestnika, zawierająca pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na udział w konkursie oraz ich zgodę 

na nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów praw autorskich do pracy 

dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych zwykłych autorów prac w celach 

wynikających z organizacji konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018.1000). 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac 

przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub 

zagubienie prac podczas przesyłki. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

2. W sprawach spornych lub wątpliwych ostateczna interpretacja Regulaminu 

należy do organizatora. 

 

Toruń, dnia: 16 czerwca 2021 r. 

  



Załącznik nr 1 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka  

w konkursie „Mój przyjaciel z dalekiego świata” 

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

Wiek dziecka …………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………………….. 

Adres  

ulica ………………………….  kod pocztowy …… ………  miejscowość .……………………… 

Telefon ……………………….  e-mail:…………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………… w konkursie 

„ Mój przyjaciel z dalekiego świata” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

– Książnicę |Kopernikańską w Toruniu. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam 

zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatora konkursu majątkowych praw  

autorskich do pracy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. Zm.).  

W szczególności, organizator konkursu ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac 

konkursowych poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także 

wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  



Załącznik nr 2 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji 

konkursu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych dziecka 

________________________________________________ w celach wynikających  

z organizacji konkursu „Mój przyjaciel z dalekiego świata” 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000). 

Miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu  

„Mój przyjaciel z dalekiego świata” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – 

dalej RODO informuję, iż: 

1. Dane osobowe uczestnika konkursu „Mój przyjaciel z dalekiego świata” będą przetwarzane przez 
Administratora Danych Osobowych - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w 
Toruniu ul. Słowackiego 8, NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713; e-mail 
sekretariat@ksiaznica.torun.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych dostępnym pod adresem – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8 tel. 56 6226642; e-mail 
iod@ksiaznica.torun.pl. 

3. Uzyskane dane kontaktowe (imię i nazwisko, wiek dziecka, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail) będą 
przetwarzane za jego zgodą w celu identyfikacji uczestnika konkursu– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych kontaktowych uczestnika skutkować 
będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

5. Dane przechowywane będą do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. 
6. Do danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Dane nie będą profilowane. 

 

mailto:sekretariat@ksiaznica.torun.pl

