
 

19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31  

tel. 87 615 03 65, fax 87 615 03 61 

email: bpgoldap@bpgoldap.pl, www.bpgoldap.pl 

   Konkurs plastyczny „Gołdap w oczach dzieci” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi ul. Partyzantów 31  

Wypożyczalnia dla dzieci tel. 87 615 03 37 

Cele konkursu: 

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

• rozwijanie umiejętności manualnych uczniów, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych - przedstawienie miasta 

Gołdap z ich perspektywy, 

• możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej, 

• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 0 - 3 szkoły podstawowej. 

Warunki uczestnictwa: 

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nt. miasta Gołdap.  

• Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi płaskimi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, 

kolage, itp.). Prace należy wykonać w formacie A4. 

• Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę . 

• Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora 

oraz klasę. 

• Każdy uczestnik dostarcza wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z 

oświadczeniami stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.  

Oceniane będą: samodzielność, staranność i pomysłowość wykonanej pracy. 

 

 

 



 

Kryteria oceny prac  

 konkurs będzie rozstrzygany według czterech kategorii 

– kategoria I – klasy 0  

– kategoria II – klasy I 

– kategoria III - klasy II 

– kategoria IV - klasy III 

Terminy 

 konkurs trwa od 20 lutego do 27 kwietnia 

 prace należy składać u organizatora do dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2020 r.  

 rozdanie nagród odbędzie się 15 maja podczas 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 

Gołdap, adres e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl, zwany dalej Administratorem lub 

Organizatorem. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@egoldap.pl.  

3) Uczestnicy konkursu (ich rodzice / opiekunowie prawni) przystępując do niego wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię, 

nazwisko, nazwa szkoły i klasa oraz wizerunek.  

4) Uczestnicy konkursu (ich rodzice / opiekunowie prawni) przyjmują do wiadomości, że 

podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest 

niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5) Dane osobowe Uczestników konkursu i ich rodziców / opiekunów prawnych będą 

przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 

związanych z realizacją konkursu „Gołdap w oczach dzieci”  (w tym umieszczenia tych  

informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych 

stronach internetowych Administratora – www.bpgoldap.pl oraz na profilu Organizatora na 

portalu Facebook).  

6) Dane osobowe Uczestników konkursu (w tym wizerunek) oraz ich prace konkursowe, mogą 

zostać przekazane Gminie Gołdap, lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5.   

Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-

mail), wideo (np. YouTube) oraz udostępniających platformy społecznościowe (np. 

Facebook). 

mailto:bpgoldap@bpgoldap.pl
mailto:iod@egoldap.pl
http://www.bpgoldap.pl/


 

7) Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.  

8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia,  przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

10) Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 6). 

 

Postanowienia końcowe  

  organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs 

  prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora 

  laureaci otrzymają dyplomy i nagrody  

  prace konkursowe należy przesłać na adres : 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 

ul. Partyzantów 31 

19-500 Gołdap 

lub złożyć osobiście w wypożyczalni dla dzieci ( pok. nr 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

„Gołdap w oczach dzieci” 

Dane zgłaszającego - rodzic / opiekun prawny 

Imię i nazwisko 

 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko 

 

 

Nazwa Szkoły 

 

 

Klasa 

 

 

 

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Gołdap w oczach dzieci” 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi oraz w związku z tym oświadczam, że: 

[TAK / NIE]* zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (w tym z zasadami 

przetwarzania danych osobowych), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania; 

[TAK / NIE]* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

powyższym formularzu (oraz danych mojego); 

[TAK / NIE]* wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i 

rozpowszechnianie pracy konkursowej mojego dziecka;  

 [TAK / NIE]* wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby 

udokumentowania przebiegu Konkursu (w szczególności dekoracji laureatów) i promocji 

działalności Organizatora oraz przyjmuję do wiadomości, iż wizerunek mój / mojego dziecka 

nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie / dla niego obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób moich / jego dóbr osobistych; 

 

 

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

                     data                                         podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

* - niewłaściwe skreślić 


