
Regulamin konkursu plastycznego 

plakat „30 lat wolności” 

 

 

ORGANIZATORAMI KONKURSU są:  Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle  

z/s w Szebniach oraz młodzież biorąca udział w projekcie „Ojczyzna to ludzie – TY i JA” – 

Konkurs Specjalny – 30 lat wolności 1989 – 2019 –  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

„Równać Szanse 2018”, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle  

z/s w Szebniach. 

 

CELE KONKURSU:  

Pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, przybliżenie młodzieży i mieszkańcom gminy 

Jasło wydarzeń historycznych związanych z 30 rocznicą zwycięstwa „Solidarności”  

w wyborach parlamentarnych, 20 rocznicą przystąpienia Polski do NATO, 15 rocznicą 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy Jasło 

 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie dowolną techniką plakatu (format A4 w pionie) 

związanego z jednym do wyboru z poniższych tematów: 

 30 rocznicą zwycięstwa „Solidarności” w wyborach parlamentarnych,  

 20 rocznicą  przystąpienia Polski do NATO, 

 15 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 

5. Podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłana praca konkursowa została wykonana 

samodzielnie i wyraża on zgodę na publikację plakatu. 

 

6. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć pod adres:  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 w terminie  

do 3 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

 

7. Prace konkursowe ocenione zostaną przez młodzież biorącą udział w projekcie „Ojczyzna to 

ludzie – TY i JA”. Spośród wszystkich prac zostaną wybrane i nagrodzone 3 miejsca  

i 2 wyróżnienia. Ze wszystkich prac konkursowych  zostanie utworzona wystawa w Bibliotece 

w Szebniach. 

 

8. Poniżej znajduje się KARTA KONKURSOWA, którą należy wypełnić przez rodzica lub 

opiekuna prawnego i dostarczyć razem z wykonaną pracą. 

  



KARTA KONKURSOWA 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………….. 

Tytuł plakatu…………………………………………………………………….  

Adres……………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………. 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w  konkursie 

plastycznym Plakat „30 lat wolności” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle 

z/s w Szebniach na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Udział w konkursie jest dobrowolny 

i oznacza akceptację Regulaminu. Ponadto potwierdzam, że zapoznano mnie z Regulaminem konkursu 

i klauzulą informacyjną. Wyrażam zgodę na zawarte tam zasady dotyczące jego organizacji i udziału. 

 

…………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*) 

 
 

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):  
 
1) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez organizatora konkursu mojego 
dziecka/podopiecznego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach wynikających  
z organizacji konkursu. W tym na publikację wyników konkursu przez organizatora na stronie 
internetowej i profilu w portalu społecznościowym Facebook w celu informacji i promocji konkursu.  
 
 

…………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*) 

 
2) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację mojego dziecka/podopiecznego* 

wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego Plakat „30 lat wolności” na 

stronie internetowej i profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz mediach w celu informacji  
i promocji Biblioteki. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu informacji i promocji. 
 

…………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*) 

 
 
 
 
3) Ponadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje 
dziecko/podopiecznego* pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 
publikacji okolicznościowej, prezentacjach i wystawach pokonkursowych na stronach internetowych  
i profilach w portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń. 
 

…………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*) 

* niepotrzebne skreślić 

 


