
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rzemieślnicy w okolicy” 

 

I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach 

Filia w Tychach ul. Gen. Andersa 6a, 43-100 Tychy, (tel. 32 227-47-03; e-mail: 

tychy@pbw.katowice.pl; www. tychy.pbw.katowice.pl). 

 

II. Cele konkursu:  

1) Promowanie działalności tradycyjnego rzemiosła, jak również zawodów 

rzemieślniczych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych 

i przemysłowych.  

2) Popularyzacja lokalnego rzemiosła. 

3) Rozwijanie aktywności twórczej uczniów. 

4) Uczczenie Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim. 

 

III. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 2 i 3  szkół podstawowych z powiatu tyskiego. 

 

IV. Przedmiot konkursu: przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca 

postać rzemieślnika, który mieszka lub/i pracuje w bliższej lub dalszej okolicy 

zamieszkania uczestnika konkursu. 

 

V. Zasady konkursu:  

1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, 

która nigdzie wcześniej nie była publikowana i nagradzana. 

2) Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie nie większym niż A3 w dowolnej 

technice plastycznej.  

3) Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę 

(Załącznik nr 1). 

4) Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w konkursie (Załącznik nr 2) oraz zgodę nauczyciela-opiekuna na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). 

5) Prace przekazane bez metryczki lub w/w zgód nie będą brały udziału w konkursie. 

6) Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu.  

7) Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane 

autorom.  

8) Biblioteka zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych w swojej 

placówce, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz publikacjach.  

 

VI. Przebieg konkursu: 

1) Termin dostarczenia prac konkursowych: od 10.11.2022 r. do 3.12.2022 r. 

2) Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora lub przesłać pod adres: Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach  ul. Gen. 

Andersa 6a, 43-100 Tychy, z dopiskiem „KONKURS”. 



3) O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

4) Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace. 

5) Ocenie nie będą podlegały prace wykonane niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

6) Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność pracy z tematem konkursu, walory 

artystyczne, oryginalność, estetykę wykonania. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne.  

7) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

(https://tychy.pbw.katowice.pl/) oraz na profilu biblioteki na portalu 

społecznościowym Facebook  (https://www.facebook.com/pbwtychy/) w ciągu 7 dni 

od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

elektroniczną na podany w metryczce adres mailowy szkoły i adres mailowy 

nauczyciela-opiekuna.  

 

VII. Nagrody:  

1) Laureaci otrzymają dyplom i nagrodę książkową.  

2) Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora konkursu, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu. 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;  

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;  

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac;  

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

2) Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

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 

osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tychy.pbw.katowice.pl/
https://www.facebook.com/pbwtychy/


Załącznik nr 1 

 

 

 
Imię i nazwisko 
autora pracy 
 

 

 
Klasa 
 

 

 
Wiek ucznia 
 

 

 
Nazwa szkoły 
 

 

 
Adres szkoły 
 

 

 
Imię i nazwisko  
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 
Adres e-mail 
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 
Nr telefonu 
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

..........................................................................................         ............................................................ 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                    (miejscowość, data) 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

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

                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie „Rzemieślnicy w okolicy”  organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Tychach z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 6a, 43-100 Tychy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. 

w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  
 

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

  (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 

 

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl


Załącznik nr 3 

 
..........................................................................................         ............................................................ 

         (imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna)                                       (miejscowość, data) 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów 

związanych z realizacją konkursu „Rzemieślnicy w okolicy”  organizowanym przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Tychach.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez 
Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

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

            (data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)  
 

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl

