
 
  Regulamin Gminnego  

     Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli 
pt.  „OTO JA!” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów.  

 

2. Cel konkursu :  

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej; 

 rozbudzenie zainteresowań technikami plastycznymi; 

 kształtowanie postaw uczestnictwa w lokalnym życiu kulturalnym poprzez udział 

w wystawie prac konkursowych w BPMiG Ostrzeszów. 

 

3. Warunki konkursu :  

 konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku 5–6 lat z terenu Miasta 

 i Gminy Ostrzeszów;  

 każdy uczestnik wykonuje pracę pt. „OTO JA!” stanowiącą autoportret; 

 praca musi być wykonana samodzielnie; 

 technika prac: kredki, farby;  

 format pracy: A4; 

 do pracy należy dołączyć informację dotyczącą jej autora zawierająca: imię, 

nazwisko, wiek, nazwę przedszkola i grupę (jeżeli dziecko uczęszcza 

do przedszkola) oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego. 

 

4. Organizacja konkursu :  

 prace plastyczne należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) 

w Oddziale dla Dzieci BPMiG Ostrzeszów Pl. Borek 17 do dnia 15.09.2020 roku; 

 prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo za pośrednictwem przedszkola; 

 prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora; 

 laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas 

podsumowania niniejszego konkursu w II połowie września 2020 roku, jeżeli tylko 

sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, w przeciwnym razie nagrody będzie 

można odebrać indywidualnie w Oddziale dla Dzieci BPMiG;  

 o przyznaniu nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie 

(pod numerem telefonu podanego w formularzu zgłoszeniowym); 



 

 nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w holu 

Biblioteki. 

 

5. Prawa autorskie: 

 uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują 

im pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych prac 

konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób 

trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a także, że przedmioty 

materialne, w których utrwalono prace konkursowe stanowią wyłącznie własność 

danego uczestnika Konkursu; 

 wszyscy uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na BPMiG 

Ostrzeszów nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Biblioteki 

polegać będzie na korzystaniu z projektu (w sposób nieograniczony czasowo 

i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji; 

 wszyscy uczestnicy konkursu (rodzice/opiekunowie prawni), poprzez zgłoszenie 

pracy do konkursu akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę 

na bezpłatną publikację i eksponowanie konkursu w prasie, Internecie 

i na nośnikach reklamy zewnętrznej do celów promocji BPMiG Ostrzeszów.  

 

6. Ochrona danych osobowych 

Uczestnicy konkursu (rodzice/opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów ich danych osobowych 

oraz wizerunku zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 

ust. 1 i 2 RODO* dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji 

przedsięwzięcia.  

 

Serdecznie zapraszamy! 


