
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
SMOKI, KSIĘŻNICZKI I RYCERZE… - ilustracje do podań i legend polskich 

 
 
ORGANIZATOR: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. 
Słowackiego 11 , 35-060 Rzeszów, tel. (17) 8669 457, e-mail: oddzial@wimbp.rzeszow.pl. 
 
CELE KONKURSU: 
– promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz pogłębianie znajomości literatury dla najmłodszych 
czytelników, 
– zainteresowanie młodych czytelników literatura polską, naszymi podaniami i legendami 
– zwrócenie uwagi młodego czytelnika na życiowe prawdy zawarte w legendach i bajkach polskich, 
– kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania dla kultury narodowej, 
– rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i oryginalnego widzenia tematu, poprzez poznawanie 
literatury oraz zachęcanie do kreatywnej aktywności plastycznej. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Uczestnicy przystępują do konkursu za 
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej ilustrującej wybraną 
legendę lub podanie polskie. Proponowana bibliografia do konkursu stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 
3. Wymogi, które powinna spełniać praca: 
- format od A4 do A2,  
- wykonana na papierze, dowolną techniką plastyczną – malarstwo, rysunek, grafika, inne techniki 
plastyczne, 
- zgodna z tematem konkursu. 
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Praca powinna być 
oryginalnym pomysłem uczestnika, nie powinna być wcześniej publikowana ani nagradzana. 
5. Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem autora, 
należy też w tym miejscu podać wiek autora pracy 
7. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z umieszczoną w niej Kartą Zgłoszenia, której wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony 
internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl. 
Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.  
8. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom, stają się własnością Organizatora  
i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach różnorodnych  publikacji. 
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich 
do nadesłanej pracy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenia  
w powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.  
10. Przystąpienie do Konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
1. Zabezpieczone prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia  należy składać do 18 maja 2019 roku, we 
wszystkich placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w godzinach ich 
otwarcia. 
2. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.  
3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody  
i wyróżnienia. W skład Jury wejdą artyści plastycy oraz przedstawiciele Organizatora. 
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4. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 
  
 I –   od 5 do 7 lat 
 II –  od 8 do 10 lat 
 III – od 11 do 13 lat 

 
5. Nagrodami w konkursie będą książki.  
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie:  www.wimbp.rzeszow.pl do dnia 25 maja 2019 r.   
7. O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem  
poczty elektronicznej.  
8. Nagrodę należy odebrać w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu w siedzibie 
Organizatora (Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11). Nieodebranie nagrody  
w wyznaczonym terminie  jest równoznaczne z zrzeknięciem się przez uczestnika prawa do nagrody. 
Nagroda pozostaje w takiej sytuacji do dyspozycji Organizatora (Nie dotyczy wystąpienia siły wyższej 
– o czym należy poinformować Organizatora).  
9. Prace Laureatów prezentowane będą w Minigalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Słowackiego 11. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
2. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od Organizatora, on też rozstrzyga sprawy w nim nie 
ujęte.  
3. Wszelkie pytania należy kierować na adres: 
 Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11 , 35-060 Rzeszów, tel. (17) 8669 457, e-mail: 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl. 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 („RODO”), informujemy iż:  
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.  
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.  
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w 
związku z wydaniem nagrody, na podstawie zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie,  jednakże odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych 
powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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Załączniki do regulaminu: 
Załącznik nr 1 - Karta Zgłoszenia – zawierająca personalia uczestnika Konkursu, deklarację zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 
do nadesłanej pracy, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do 
konkursu; 
Załącznik nr 2 – Proponowana bibliografia do niniejszego konkursu. 

 
 
 

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży dostępne są teksty podań i legend polskich.  
ZAPRASZAMY! 


