
Regulamin konkursu plastycznego „Jak możemy zadbać o naszą planetę” 

I. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku. 

II. Celem konkursu jest rozwój świadomości ekologicznej oraz podniesienie wrażliwości na problemy 
dotyczące ekologii i ochrony środowiska, a także pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności 
oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień uczestników konkursu na szerokim forum. 

III. Przedmiot Konkursu. 

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, które też mogą mieć formę plakatu, wykonane przez 
uczestników samodzielnie dowolną techniką płaską, przedstawiające treści związane z ochroną 
środowiska, zachęcające do dbania o przyrodę i otaczające środowisko. 

Format pracy, A4. 

Praca musi być trwale związana z podłożem. 

Interpretacja tematu jest dowolna. 

IV. Adresaci Konkursu 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych gminy Bukowsko z klas I – III. 

V. Warunki uczestnictwa 

Prace do konkursu należy zgłaszać do bibliotek w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie  lub szkół do 
dnia 14.09.2021 r. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 

Każdą pracę uczeń podpisuje wg następującego schematu na odwrocie plakatu: 

Imię i nazwisko:__________________________ 

Klasa:_________________________________ 

Szkoła:________________________________ 

Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane. 

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w bibliotekach, a także zamieszczone na stronie 
internetowej GBP oraz na facebooku. 

VI. Ocena prac 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą pracownicy GBP w Bukowsku. 

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnie wybranej technice, jednak za szczególnie cenne 
będą uważane te, wykonane z materiałów z odzysku oraz przy użyciu materiałów naturalnych. 

Komisja wyłoni I, II, III miejsce. Zastrzegając sobie inny podział miejsc i możliwość przyznania 
dodatkowo wyróżnień. 

Podczas wyłaniania zwycięzców jury będzie zwracało w szczególności uwagę na: 

- estetykę wykonania, 

- zgodność wykonania z założeniami konkursu, 

- przesłanie ekologiczne, 



- sposób pokazania troski o środowisko naturalne. 

Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 17 września 2021 r. 

O szczegółach podsumowania konkursu Organizator powiadomi uczestników poprzez informację 
zamieszczone w bibliotekach i szkołach. 

Prace konkursowe będzie można oglądać w poszczególnych bibliotekach publicznych. 

VII. Postanowienia dodatkowe 

Konkurs ogłoszony jest od dnia 03.09.2021 r. 

Regulamin umieszczony jest w formie do pobrania na stronie internetowej 
bukowsko.naszabiblioteka.com 

Szczegółowe informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 466 40 29, lub w każdej 
bibliotece publicznej na terenie gminy. 

VIII. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych RODO  

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie działalności GBP w Bukowsku oraz 
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację załączonego zdjęcia/zdjęć 

wykonanych przez pracowników biblioteki na stronie bukowsko.naszabiblioteka.com.  na portalu 
facebook.  oraz na stronie Gminy Bukowsko. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach 
niekomercyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. z UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.).  

  
 

 


