
REGULAMIN KONKURSU „Walentynki z biblioteką” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Walentynkowego jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława 

Chruszczewskiego. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego, ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

3. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania 
nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 
4. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy dzieci zamieszkujących Gminę Mieścisko. 
 
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w grupie wiekowej 7-12 lat. 
  
 
II ZADANIE KONKURSOWE : 

1.Każdy Uczestnik ma za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać prezent 
walentynkowy. 
 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

 

III CELE KONKURSU: 

- doskonalenie uzdolnień techniczno-plastycznych wśród dzieci, 

-  rozbudzanie dziecięcej pomysłowości,  

- podkreślenie znaczenia prezentów w życiu człowieka, 

- nauka szacunku do drugiego człowieka. 

 

IV TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC: 

1. Prace należy dostarczyć do biblioteki do 09 lutego 2022 r. 

2. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz wydrukowane lub 

napisane odręcznie oświadczenie z podpisem opiekuna:  



"Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w 

Mieścisku, moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. Powyższa zgoda 

została wyrażona dobrowolnie zgodnie art.4 pkt 11 RODO”. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy na 

stronie internetowej Biblioteki www.bibliotekamiescisko.pl i w mediach społecznościowych 

(Facebook) oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

V NAGRODY: 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 lutego 2022r. na Facebooku i na stronie Biblioteki, 

natomiast rozdanie nagród 14 lutego 2022r. w budynku Biblioteki. 

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury. 

3. Nagradzana będzie kreatywność, samodzielność oraz estetyka wykonania pracy. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Prace nie będą odsyłane do uczestników, ale będą stanowiły dodatek do nagród. 

3. Zgłoszenie prac i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

5. Informacji dotyczących konkursu udzielą pracownicy biblioteki, osobiście, mailowo bądź 

pod numerem telefonu (61) 427 80 76. 


