
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Świat informacji” 
 
 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia 
oraz uczestniczenia w Konkursie „Świat informacji”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno. 

3. Patronat nad Konkursem objął  Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy 
Piaseczno. 

4. Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 
„Kultura, Prawo, Technologia”.  

5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się 
z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie 
do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

6. Konkurs ma charakter lokalny. 

Cele Konkursu 
1. propagowanie wśród społeczności lokalnej świadomości w zakresie korzystania  

z informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, 
2. poznawanie nowych technik plastycznych, 
3. rozwijanie ekspresji artystycznej. 

 
Zasady Konkursu 

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej tematycznie związanej  
z hasłem Konkursu „Świat informacji” (ochrona danych osobowych w Internecie, 
dzieci w sieci, netykieta, bezpieczne informacje).  

2. Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż, 
wydzieranka. 

3. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3. 
 
Warunki uczestniczenia w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież w następujących kategoriach 
wiekowych: 6-10 lat, 11-15 lat z terenu gminy Piaseczno. Osoby małoletnie, które 
nie ukończyły 16 roku mogą wziąć udział w Konkursie tylko i wyłączenie za wiedzą 
i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica lub opiekuna prawnego 
Uczestnika poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA do Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu opisuje pracę podając: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek, 
telefon kontaktowy i dołącza KARTĘ ZGŁOSZENIA (www.biblioteka-piaseczno.pl 
zakładka Dla czytelnika/Konkursy). 

4. Pracę konkursową należy złożyć wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Piaseczno, Oddział dla dzieci i młodzieży (ul. Kościuszki 49, 05-500 
Piaseczno) lub jej filiach na terenie gminy Piaseczno.  

5. Każdy Uczestnik może wraz ze zgłoszeniem konkursowym złożyć jedną pracę 
konkursową. W przypadku większej liczby prac konkursowych niż przewiduje 

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/


Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych prac, 
które zostały złożone w pierwszej kolejności (decyduje data zgłoszenia). 
Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestnikom. 

6. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi. 
 
Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od 16.04.2019 do 13.05.2019 r. 
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia 

Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). 
W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielne wykonanie, oryginalność, 
kreatywność autorów.  

4. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora spośród przekazanych prac 
wyłoni Laureatów Konkursu. 

5. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe 
(pendrive, książki, gadżety oraz dyplomy). 

6. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie, a wyniki 
Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Piaseczno i Facebooku Biblioteki. 

7. Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi 18 maja 2019 roku  
o godzinie 14.00 w Miejskim Klubie Seniora w Piasecznie, ul. Dworcowa 9, budynek 
PKP.  

8. Przekazując pracę na Konkurs, Uczestnik zgadza się na to, że praca zostanie 
zaprezentowana na pokonkursowej wystawie podczas podsumowania Konkursu 
i wręczenia nagród. 

9. Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone 
do Konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku niskiego 
poziomu nadesłanych prac. 

 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności 

Organizatora. 
3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek 

zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej 
prasie: Gazeta Piaseczyńska, Kurier Południowy, Przegląd Piaseczyński oraz grupie 
InfoPrawnik na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/InfoPrawnik.   

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu i jego rodzica lub opiekuna 
prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników 
tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac 
konkursowych oraz promocją Organizatora w kronice, na jego stronie internetowej 
http://www.biblioteka-piaseczno.pl, na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale 
https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A.  

5. Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A


 
 
 
Reklamacje i odpowiedzialność 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego 
pracy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia 
Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, 
przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy 
siedziby Organizatora. 

4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu 
może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
promocja@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona 
w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 
reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została 
złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia 
Konkursu do 7 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje 
nie będą rozpatrywane. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-
piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka 
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu. 

4. Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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