REGULAMIN KONKURSU na zakładkę do książki
„Moja zakładka do książki”
1. Organizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg
2. Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci książką
– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci
– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
– kształtowanie poczucia estetyki
– rozbudzanie świadomości poszanowania książek
3.Warunki uczestnictwa konkursu:
Prace konkursowe będą oceniane II w kategoriach:
– kategoria I: dzieci przedszkolne
– kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej
4. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość
– oryginalność ujęcia tematu
– estetyka wykonania pracy
– samodzielność wykonania
5. Założenia organizacyjne:
Termin składania prac do: 12 maja 2021 r. ( w godzinach od 8:00-15:00)
– oceny prac dokona komisja konkursowa
– komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców w każdej kategorii wiekowej
– laureaci konkursu otrzymają dyplom i upominek
– ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu nastąpi 14 maja 2021r. na fb biblioteki.
Pracę należy podpisać czytelnie podając dane autora pracy:
imię, nazwisko, wiek (klasę), odział przedszkolny oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
tel. kontaktowy.
Pracę można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres organizatora.

6. Zgłaszając pracę do konkursu w danej kategorii wiekowej, rodzic lub opiekun
dziecka wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych i utrwalenie wizerunku
do celów konkursu i promocji.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu oraz zgodą
na publikację zgłoszonych prac do konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):
Ja ……………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………. (imię i nazwisko) przez organizatora na potrzeby związane z konkursem
pt. „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
( – 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO
……………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis) * niepotrzebne skreślić

