
Gminny konkurs plastyczny 

„ Mój projekt herbu Kalwarii Zebrzydowskiej w nawiązaniu do Patrona Miasta Świętego 

Jana Pawła II” 

 

16 sierpnia 2020 roku Święty Jan Paweł II, Papież Polak został ogłoszony Patronem 

Kalwarii Zebrzydowskiej. 

W związku z tym Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria 

Zebrzydowska. 

 Regulamin Konkursu: 
 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej- projektu herbu 
Kalwarii  Zebrzydowskiej uwzględniającej  symbole papieskie 

2. Praca  wykonana dowolną techniką rysunkową, malarską,  lub w formie decoupage. 
Format prac: dowolny 

3. Głównymi kryteriami oceniania prac będą: walory artystyczne,  pomysłowość, 
kompozycja 

4. Prace będą oceniane w następujących  kategoriach wiekowych: 

• Kategoria I  ( klasy 1-3) 

• Kategoria II (klasy 4-8) 
5. Każda praca ma być wykonana samodzielnie, w konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe. 
6. Praca  powinna zawierać czytelny opis dołączony do pracy konkursowej (imię i 

nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, szkoła i klasa, telefon rodzica lub 
opiekuna). 

7. Do pracy należy dołączyć zgodę  rodzica lub opiekuna prawnego.( zgoda  do 
wydrukowania ze strony internetowej Biblioteki). 

8. Prace należy umieścić w kopertach i  złożyć do 10 października 2020r.  w budynku 
Biblioteki, al. Jana Pawła II 24 lub  przesłać pocztą na adres Biblioteki. 

9. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. 
  
Prawa do wykorzystania nadesłanych prac: 
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają w posiadaniu 
organizatorów konkursu. 
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach 
masowego przekazu przez organizatora. 
  
RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania pracy plastycznej, 
danych osobowych autora oraz jego wizerunku. 
 

 

    



 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„ Mój projekt herbu Kalwarii Zebrzydowskiej w nawiązaniu do Patrona miasta Świętego 

Jana Pawła II”,  

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

4. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) 2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) 3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)  

 

 

 

..…………………………………………………..  

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna ) 

 

 

 

 


