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Regulamin konkursu plastycznego 

„Wioska z recyklingu” w ramach programu grantowego 

„Pierwiastek matematyki” 

 

1. Organizator konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów , ul. Broniewskiego 10C. 

 

2. Cele konkursu: 

a) uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń środowiska; 

b) promowanie wśród dzieci ekologicznych postaw; 

c) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu; 

d) propagowanie idei recyklingu; 

e) poszukiwanie nowych form matematycznych prezentacji śmieci; 

f) kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności, inspirowanie dzieci             

do twórczych poszukiwań. 

 

3. Temat konkursu: „Wioska z recyklingu” 

 

4. Uczestnicy: uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły 

w Luszowicach  

 

5. Warunki udziału w konkursie: 

 
a) Prace należy wykonać w formie makiety przestrzennej, dowolną techniką plastyczną 

z wykorzystaniem odpadów (papier, makulatura, drewno, żarówki, butelki, kartony, 

opakowania itp.) i powinny zawierać różnorodność brył matematycznych; 

b) Maksymalna wielkość pracy: 100 cm x 100 cm x 100 cm; 

c) Prace dostarczone na konkurs muszą być odpowiednio opisane: do każdej pracy należy 

dołączyć kartkę z danymi autora (nazwisko i imię dziecka oraz klasa lub grupa 
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przedszkolna) 

d) Przewidziano 3 kategorie wiekowe:  

- kategoria – przedszkole, klasa I 

- kategoria – klasa II, III, V 

- kategoria – klasa VI, VII, VIII 

e) warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest dostarczenie wypełnionego załącznika: 

    -  karta zgłoszenia uczestnika konkursu wraz ze zgodą rodzica na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu. 

    

 

6. Ocena prac: 

a)   prace oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu; 

b) ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, zgodność 

z tematyką konkursu i powiązaniem z matematyka – różne bryły geometryczne, stopień 

trudności zastosowanej techniki; 

c) dozwolona jest pomoc rodziców/opiekunów i rodzeństwa w realizacji pracy; 

d)  decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna; 

e)  nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

 

7. Terminarz: 

30 grudnia 2020 r. - ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych. Prace należy dostarczyć 

do pani Katarzyny Fik-Mazgaj – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły 

w Luszowicach 

18 stycznia 2021 r. - posiedzenie Jury, wyłonienie zwycięzców; 

25 stycznia 2021 r. – przesłanie informacji o wynikach konkursu na adres mailowy wskazany                    

w karcie zgłoszeniowej; 

Termin uroczystego spotkania finalistów, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

zostanie podany w późniejszym czasie. 
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8. Nagrody: nagrody rzeczowe otrzymają laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, 

pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

 

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Langer - kierownik Działu Czytelń i Multimediów 

tel. 32/ 763 27 49,  e-mail: czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl lub pani Katarzyna Fik-Mazgaj  
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K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  
uczestnika konkursu  

 „Wioska z recyklingu” 

 
 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

Wiek …………………………………….. Klasa/oddział ……………………………………………………………………… 

Telefon .......................................... e-mail ................................................................................. 

 Akceptuję regulamin konkursu.*  
 

 Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do niej 
pełne prawa autorskie.* 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac lub ich fragmentów, na następujących polach 
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładów, publicznego odtwarzania, wystawiania, 
wyświetlania, wykorzystywania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechnienia w ramach działalności Organizatora.  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka** przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, w celu organizacji                                            
i przeprowadzenia  Konkursu pod  nazwą „Wioska z recyklingu”, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.*  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie,  ul. 
Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów, tel. 32 763 27 52 
2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Baranowską, z którą 
można skontaktować się poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 
3)   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Wioska z recyklingu”. 
4)   Pani/Pana lub dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez 
okres 3 miesięcy po zakończeniu. 
5) Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub dziecka oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 
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7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) Odbiorcami Pani/Pana lub dziecka danych osobowych będą: 
- podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 
Bibliotekę przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.  
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w 
celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub dziecka wynikających z konieczności realizacji 
konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości 
uczestnictwa w nim. 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

/wizerunku mojego dziecka w Internecie, w tym na stronach: www.mbp.chrzanow.pl, 
www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach: biblioteki oraz 
mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube  oraz w materiałach 
promocyjno-informacyjnych (w tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program 
„mPotęga” i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.* 

 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................                      ....................................................... 

Podpis uczestnika konkursu Podpis rodzica lub prawnego 
opiekuna uczestnika konkursu*** 
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   *     zaznaczyć stawiając znak X  w   
 **      podkreślić właściwe  
***     tylko w przypadku osób niepełnoletnich  

 


