
 
Cele konkursu: 

 promocja czytelnictwa, 

 zainteresowanie dzieci książką, 

 rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci. 

Postanowienia ogólne: 

I.   Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Gminy Jaworzyna Śląska. 

II.  Tematem konkursu jest wykonanie tradycyjnej zakładki do książki. Zakładka powinna 

być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej i powinna spełniać swoją 

podstawową rolę, nie powinna być zatem pracą przestrzenną. 

III. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych: 

  1)  przedszkole, 

  2)  szkoła podstawowa kl. I-IV 

  3)  szkoła podstawowa kl. V-VIII  i  III gimnazjum. 

IV. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej 

przy ul. Wolności 2a/01. Do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia. 

V.  Termin nadsyłania prac upływa 27 maja 2019 r.  

VI. Termin ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród:  1 czerwca 2019 r. podczas imprezy 

z okazji Dnia Dziecka 

VII.  Miejsce uroczystości wręczenia nagród: kompleks boisk „Orlik” przy Szkole 

Podstawowej, ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej. 

Pozostałe zasady: 

1. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury. 

2. Nagrody i dyplomy nie będą wysyłane pocztą, należy je odebrać osobiście 

w dniu 1 czerwca 2019 r. 

3.Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

dysponowania nimi bez zgody autora. Uwaga! Istnieje możliwość odbioru prac 

konkursowych po zakończeniu wystawy w bibliotece do 30 czerwca 2019 r. 

4. Organizator ma prawo do publikowania danych osobowych osób, które nadesłały 

prace. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę w danej kategorii wiekowej. 

 

 

 

Organizator konkursu:  

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 

ul. Powstańców 3,  58-140 Jaworzyna Śląska 

tel.: 504 088 676 

www.sokibp.pl 

 

http://www.sokibp.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 

przeprowadzenia „Konkursu na najładniejszą zakładkę do książki”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz 

innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, 

a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w 

związku z ogłoszeniem wyników konkursu i organizacji wystaw prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących 

przechowywania określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

 


