
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK” 

 

§ 1 Cele konkursu 

Celem konkursu jest szerzenie idei troski o naszych braci mniejszych, w szczególności psy, 

koty, oraz inne zwierzęta domowe poprzez włączenie szkół i uczniów z gminy Niepołomice w 

przygotowanie prac konkursowych o tematyce pro zwierzęcej. 

Celami szczegółowymi są:  

1. Pobudzanie oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich indywidualnych 

zdolności twórczych. 

2. Uświadomienie dzieciom znaczenia więzi człowieka ze zwierzętami domowymi oraz 

jak ważną rolę pełnią w naszym życiu czworonogi. 

3. Rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni oraz kreatywności. 

§ 2 Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza 

Biernata oraz  Dominika Sowa – Fotograf oraz inicjator projektu „Na Cztery Łapy”.   

2. Adres organizatorów: Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata ul. 

Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, Dominika Sowa: ul. Sosnowa 4a, 32-005 

Niepołomice. 

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można: telefon 12 284-87-47,  

e-mail: kontakt@lasopenspace.pl  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

 

§ 3 Tematyka prac konkursowych 

Tematem przewodnim konkursu „Mój przyjaciel zwierzak” jest pokazanie przez dziecko 

swojego zwierzęcia, a praca powinna przedstawiać relacje dziecka i zwierzaka.  

W pracy plastycznej bohater jest dowolny, może to być zarówno, pies, kot, świnka morska, 

chomik, kucyk czy żółw.  

§ 4 Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Konkurs skierowany jest do szkół i klas 0-3 na terenie gminy Niepołomice.  

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.  

4. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).  

5. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (297 mm x 210 mm). 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności 

złożonych egzemplarzy prac.  
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7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję 

konkursową.  

8. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przesyłki.  

9. Do każdej z prac powinien być dołączony opis pracy, zgoda na udział dziecka  

w konkursie, oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem do regulaminu.   

10. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) od 21.09.2020 r do 16.10.2020 r. na adres: Laboratorium Aktywności 

Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice z dopiskiem: „Mój przyjaciel 

zwierzak” Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.10.2020 r. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli ich 

zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre 

obyczaje.  

§ 5 Kryteria i zasady przyznawania nagród 

1. Konkurs rozstrzygnie komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.  

W skład komisji konkursowej wchodzą: 

▪ Pracownicy Biblioteki Publicznej w Niepołomicach - Ewa Korabik, Magdalena 

Krawczyk i Rafał Solarz 

▪ Autor Projektu Na Cztery Łapy - Dominia Sowa 

 

2. Pracą jury kierował będzie przewodniczący wybrany przez członków komisji 

konkursowej. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  pomysłowość, oryginalność,  

 jakość wykonania, poziom artystyczny, estetyka i efekt wizualny.  

4. Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja wybierze 10 laureatów konkursu. 

5. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.   

6. Fundatorem nagród jest: Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata 

ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Plac 

Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice. 

7. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub 

przyznaniem nagrody ostatecznie rozstrzyga organizator.  

8. Wybór laureatów konkursu nastąpi w dniu 24.10.2020 r., o czym organizator 

poinformuje w tym samym dniu.    

9. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i prawnie wiążące  

dla wszystkich uczestników konkursu.   

10. W uzasadnionych przypadkach jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź –  

za zgodą organizatora – przyznać dodatkową nagrodę.  

11. Nagrody będzie można odebrać w Laboratorium Aktywności Społecznej  

do 31.10.2020 r. 

  

 

 

§ 6 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 



Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 

(RODO).  

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci uczestniczących w konkursie jest Biblioteka Publiczna  

w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą ul. Bocheńska 26, 32-005 

Niepołomice 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl 

3. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących  

w konkursie przetwarzane będą w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem konkursu „Mój przyjaciel zwierzak” w szczególności do: 

• sporządzenia listy uczestników 

• napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych, 

• utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych Organizatorów, 

• publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na 

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

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu oraz wydania naród (do końca 2020 r.).  

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie mają prawo wglądu  

i poprawiania udostępnionych danych osobowych, dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają, iż przetwarzanie udostępnionych 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie „Mój przyjaciel zwierzak”. 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) wiek 

c) nazwę i adres szkoły 

d) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

e) numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmują 

organizatorzy.  

 

  

 

 

 

 

                                           

 

 


