
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

Filia biblioteczna nr 1, ul. Zielona 40 

 

 

ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem 

 

„Dobre rady na odpady” 
 

 

Konkurs jest częścią kampanii ekologicznej „Czysta karta” realizowanej przez Książnicę 

Płocką. 

 

Cele konkursu: 

 

 kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie segregacji śmieci, 

 zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

komunalnych, 

 promocja racjonalnej gospodarki odpadami,  

 rozwijanie kreatywności, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

1. Do konkursu zapraszamy dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież do 16 lat. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej, 

dowolną techniką w formacie A4, dotyczącej prawidłowej segregacji śmieci 

i wykorzystania odpadów. Nie przewidujemy zbiorowego autorstwa prac, tylko 

indywidualne. 

3. Prace należy czytelnie podpisać drukowanymi literami, podając: imię i nazwisko, klasę, 

nazwę i numer szkoły. 

4. Termin składania prac upływa 10 listopada 2020 r. 

5. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do  ich bezpłatnego 

wykorzystania jako materiału wystawowego. 

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach 

promocyjnych związanych z konkursem. 

 

Ocena: 

 

Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody książkowe. Nagrodzone i wyróżnione 

prace będą eksponowane w Filii bibliotecznej nr 1. 

Podsumowanie konkursu przez jury zostanie umieszczone w wersji online na stronie 

internetowej  Książnicy Płockiej 20 listopada 2020 r. Laureatów poinformujemy  o sposobie 

odbioru nagród. Informacji o konkursie udzielają bibliotekarze z Filii bibliotecznej nr 1  

tel. 24 268 00 48  lub e-mailem filia1@ksiaznicaplocka.pl  

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów  i sukcesów w konkursie! 

mailto:filia1@ksiaznicaplocka.pl


                                                                                                                                                                       
 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Dobre rady na 

odpady organizowanego przez Filię biblioteczną nr 1 Książnicy Płockiej i akceptuję jego treść. Praca nadesłana 

na konkurs jest osobistym dziełem uczestnika konkursu. Zrzekam się, w jego imieniu, majątkowego prawa 

autorskiego na rzecz Książnicy Płockiej, wyrażam zgodę na dalszą publikację i na nieodpłatne wykorzystanie 

w Internecie, prasie, radiu, telewizji nadesłanej pracy. 
 

……………………………………….. 

data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zebranych przez Organizatora Konkursu w celu 

niezbędnym do jego przeprowadzenia, w tym publikacji wyników Konkursu. 

 

……………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/ opiekuna                                                                                       

Wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatorów z wizerunku mojego dziecka, 
utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych podczas Konkursu oraz rozpowszechnianie imienia 

i nazwiska dziecka jako uczestnika Konkursu we wszystkich publikacjach informacyjnych, reklamowych 

i promocyjnych oraz w materiałach przekazywanych za pośrednictwem Internetu. 

 ……………………………………….. 

czytelny rodzica/ opiekuna                                                                                       

 

 

 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Dobre rady na odpady jest Książnica Płocka im. Władysława 

Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6. Kontakt do administratora danych: 24 262 31 17. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora danych osobowych. Kontakt do Inspektora danych osobowych w Książnicy 

Płockiej: iod@ksiaznicaplocka.pl 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji i promocji Konkursu zgodnie z regulaminem. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły, wyniki Konkursu. 

5. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów lub do czasu 

cofnięcia zgody. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu. 

8. Uczestnikom konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do treści danych; 

- prawo do sprostowania danych osobowych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania; 

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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