
 
  

Powiatowy Konkurs „Mój przyjaciel” 

PATRONAT STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO 

ORGANIZATOR  

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

 

CELE 

• podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka 

• promocja uzdolnionych plastycznie dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego 

• stworzenie możliwości rozwoju talentu 

• promocja indywidualnych zdolności 

• zachęcanie do rozwijania i pobudzania wyobraźni plastycznej 

 

TEMATYKA  

 

Myślą przewodnią konkursu jest fragment z książki A. A. Milnego „Kubuś Puchatek”:  

 

„Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek,  

w którym nie została nawet kropelka miodu!” 

 

Kierując się powyższym cytatem uczestnicy konkursu mają wykonać pracę plastyczną 

przedstawiającą najlepszego przyjaciela. 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat z terenu powiatu 

łęczyńskiego. 

2. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:  

• I – 4 – 6 lat 

• II – 7 – 10 lat 

• III – 11 – 15 lat 

• IV – 16 – 18 lat 

3. Uczestnicy dostarczają jedną pracę plastyczną w formacie A4, wykonaną dowolną 

techniką (np. rysunek, praca malarska, wycinanka, wydzieranka, kolaż z wyłączeniem 

materiałów sypkich, plasteliny, modeliny oraz gotowych elementów plastycznych itp.)  

4. Praca musi być samodzielna i zgodna z tematem konkursu. 

5. Na odwrocie pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:  

• imię i nazwisko autora 

• tytuł pracy plastycznej 

• wiek 

• kategoria wiekowa 



6. Dopuszcza się wyłącznie prace wykonane indywidualnie. Prace zbiorowe nie zostaną 

przyjęte. 

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej  

(w przypadku osób nieletnich przez rodzica/opiekuna prawnego) karty zgłoszenia. 

8. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody: 

• na nieodpłatne i wielokrotne przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku na 

potrzeby konkursu, 

• na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie prac konkursowych za 

pośrednictwem dowolnej techniki i metody bez dodatkowej zgody Autorów.  

9. Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć do 24 

maja 2021 r.: 

• pocztowo: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna 

• osobiście do siedziby jednego z organizatorów. 

 

OCENA, NAGRODY 

 

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów konkursu. 

2. Obrady Jury są tajne. Werdykt  jest ostateczny i niepodważalny. 

3. Prace niezgodne z zasadami konkursu, uznane za plagiat, zgłaszane i nagradzane  

w innych konkursach nie będą oceniane. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

5. Istnieje możliwość przeniesienia nagród i wyróżnień na inną kategorię wiekową.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2021 r. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku PBP w Łęcznej oraz na stronach: 

www.biblioteka.powiatleczynski.pl, www.pcprleczna.pl. 

8. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie  

i sposobie odbioru nagród. 

9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu lub odwołania konkursu,  

o czym odpowiednio wcześniej poinformują.  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
1. Administratorami danych osobowych są Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej,  

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 81 531 53 48 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 81 531 53 84 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail inspektor@powiatleczynski.pl , k.bartoch@pcprleczna.pl. 

3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane  

i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych  

i fotograficznych w celu realizacji Powiatowego Konkursu „Mój przyjaciel” (przeprowadzenie 

konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości 

listy uczestników i laureatów, promocja – umieszczenie danych osobowych i wizerunku na 

stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez PBP w Łęcznej oraz PCPR w Łęcznej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

• dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

8. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie prac 

konkursowych za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez PBP w Łęcznej oraz PCPR  

w Łęcznej bez dodatkowej zgody Autorów. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie.   


