
Gminny Konkurs plastyczny na Stwora-Potwora. 

 

Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju zaprasza do zabawy przedszkolaki,  

którzy chcą poskromić własne lęki. Trzeba tylko uruchomić swoją wyobraźnię   

i stworzyć na papierze podobiznę własnego Stwora-Potwora. 

Regulamin konkursu poniżej. Życzymy „potwornej" zabawy! 

 

Regulamin konkursu plastycznego na Stwora-Potwora! 

 

Temat konkursu: „Stwory-Potwory" 

Forma pracy: praca plastyczna 

Technika wykonania pracy: dowolna 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Stwory-Potwory" mogą być  dzieci w wieku 

przedszkolnym z Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju,                  

ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. 

3. Konkurs promuje czytelnictwo wśród dzieci. Pomaga poskromić dziecięce lęki i pokonać 

strach przed nieznanym. 

4. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2021 r., a kończy 29 października 2021r. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

Cele konkursu: 

1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę. 

2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci. 

4. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do sztuki. 

5. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata. 

6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. 

7. Twórcze spędzanie czasu wolnego. 
 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków w wieku 3-6 lat. 

2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę. 

3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej 

publikowane i nagradzane. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sympatyczny, 

groźny lub śmieszny wizerunek stwora-potwora. 

5. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4. 

6. Prace można: 

• przesłać pocztą na adres: Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju,                         

ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój z dopiskiem „Konkurs – Stwory-Potwory",              

do dnia 29 października 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane), 

• dostarczyć osobiście do BiCK w godzinach otwarcia. 

7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (załącznik nr 1). 

8. Karty dostępne w BiCK i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają: 

Imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, podpis 

rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie. 
 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

2. Przyznane zostaną –  3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz  3 wyróżnienia. 

http://www.biblioteka.sosnowiec.pl/images/plik/Pora_na_potwora_-_karta.pdf


3. Jury oceniać będzie: komunikatywność i jasność przekazu graficznego, oryginalność, 

pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność. 

4. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 października 2021r. Informacja zostanie 

zamieszczona na stronie Organizatora : www.bicktz.pl 
 

Postanowienia końcowe: 

1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora. 

2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Biblioteka i Centrum Kultury 

w Trzcińsku-Zdroju jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich 

uczestników konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie 

wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników 

niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, 

wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, wiek uczestnika)                           

w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali 

internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). 

5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  BiCK pod adresem: 

www.bicktz.pl 

6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Biblioteka i Centrum Kultury 

w Trzcińsku-Zdroju  ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 515 805 958 lub 

914148043 lub mailowo na adres: tck@interia.eu lub bibliotekatz@o2.pl 
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Załącznik nr 1  

do REGULAMINU KONKURSU  

pn. „Stwory-Potwory” 

 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS PLASTYCZNY 

pn. „Stwory-Potwory” 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy: ________________________________________________________ 

data urodzenia: ___________________________________________________________________ 

adres zamieszkania: _______________________________________________________________ 

wiek: ____________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ____________________________________________________ 

nr telefonu rodzica/opiekuna: ________________________________________________________ 

adres e-mail rodzica/opiekuna: _______________________________________________________ 

 

 
               OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA - UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (w zakresie 

imienia i nazwiska), oraz mojego dziecka – uczestnika konkursu (w zakresie imienia, nazwiska                    

i wieku oraz nazwy i adresu szkoły), zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. 

konkursu zgodnie z jego Regulaminem.  

2. Oświadczam, że Organizator Biblioteka i Centrum Kultury (BiCK ma uprawnienia                           

do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności w celach 

informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez BiCK w trakcie różnorodnych 

przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności 

zapłaty wynagrodzenia.  

3. W przypadku gdy dziecko – uczestnik konkursu zostanie laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na 

upublicznienie przez BiCK danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku oraz 

nazwy i adresu szkoły a także na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka 

utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez 

ograniczeń czasowych. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.  

 

 

________________________________                                                                      ______________________________ 

                               (miejscowość, data)                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 

 


