
 
 
 

REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU „ MÓJ DZIEŃ” – ŁĘCZNA 2020 

 
Honorowy Patronat Starosty Łęczyńskiego 

 
 

ORGANIZATORZY 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  
 
CELE 

 pobudzanie dzieci i młodzieży do kreatywności i odkrywania talentów 
 uświadamianie, że zabawa jest ważną częścią życia 
 rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i wrażliwości estetycznej 
 zachęcanie do otwartości i udziału w konkursach 
 umiejętność rozróżniania dobra od zła 
 umiejętność wyciągania wniosków z przeżywanych sytuacji 

 
TEMATYKA 
 
Myślą przewodnią konkursu jest fragment rozmowy bohaterów książki A. A. Milne „Kubuś 
Puchatek”:  

 „Pewnego dnia Puchatek i Prosiaczek prowadzili taką rozmowę 
- Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.  

- Dziś – odpowiedział Prosiaczek. 
Na to Puchatek: - To mój ulubiony.” 

Kierując się powyższym cytatem uczestnicy konkursu mają stworzyć prace literackie / 
plastyczne / multimedialne przedstawiające jeden dzień ze swojego życia podczas „narodowej 
kwarantanny”. Każdego dnia pomimo zaistniałych trudności przeżywamy coś zwyczajnego,  
a jednocześnie niesamowitego oraz niepowtarzalnego.  
  
ZASADY UCZESTNICTWA         
 
1. Konkurs skierowany  jest do dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat z terenu powiatu 

łęczyńskiego. 
2. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

I kategoria – 2-4 lata 
II kategoria – 5-8 lat 
III kategoria – 9-13 lat 
IV kategoria – 14-18 lat 



3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie przez uczestnika wykonanej 
samodzielnie, nigdzie  wcześniej niepublikowanej oraz niezgłaszanej do innych konkursów 
jednej pracy o tematyce inspirowanej wskazanym tematem. Może to być: 

 wiersz lub opowiadanie o objętości do ½ strony A4 
 praca plastyczna wykonana  dowolną  techniką   (np. rysunek, praca malarska, 

wycinanka, wydzieranka, kolaż z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i 
modeliny, itp.) w formacie A4 

 praca multimedialna – zdjęcie lub film w formie reportażu, wywiadu,  teledysku, 
nie krótszy niż 30 sekund i nie dłuższy niż 5 min. 

4. Dopuszcza się wyłącznie prace wykonane indywidualnie. Prace zbiorowe nie zostaną 
przyjęte. 

5. Każdy z uczestników ma obowiązek dostarczenia osobiście / drogą mailową lub pocztową 
wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia.  W przypadku osób niepełnoletnich –  
przez rodzica / opiekuna prawnego. 

6. Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac  
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

7. Prace konkursowe z dopiskiem „MÓJ DZIEŃ” – ŁĘCZNA 2020 wraz z Kartą Zgłoszenia 
należy dostarczyć do 25 maja 2020 roku: 

 e -mailowo: sekretariat@pcprleczna.pl  lub biblioteka@powiatleczyski.pl 
 pocztowo: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna  

lub Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna  
 osobiście do siedziby organizatorów. 

8. Nadesłane prace nie podlegają  zwrotowi. 
 
OCENA 

 
1. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów konkursu. 
2. Przy ocenie Jury będzie zwracało szczególną uwagę na: 

 samodzielność wykonania, 
 zgodność z tematem, 
 oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość, 
 estetykę i staranność, 
 poprawność językową, 
 ogólny wyraz artystyczny. 

3. Obrady Jury są tajne. Werdykt jest ostateczny i niepodważalny.  
4. Wyniki zostaną opublikowane 1 czerwca 2020 r. na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych organizatorów oraz Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 
5. Prace wykonane niezgodnie z zasadami konkursu  nie będą oceniane. 
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów, 

wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy. 
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie oraz formie odbioru dyplomów  

i nagród drogą elektroniczną. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych i 

kart zgłoszenia. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminu konkursu,  

a także jego odwołania, o czym odpowiednio wcześniej poinformują. 
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych                          

w niniejszym regulaminie. 
4. Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy konkursu pod nr telefonów:  

81 53 15 384 , 81 53 15 348. 
5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: 

www.pcprle, www.biblioteka.powiatleczynski.pl 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 
Staszica 9, 21-010 Łęczna oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-
010 Łęczna. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się  
z Inspektorami Ochrony Danych pod adresami e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl / 
inspektor@powiatleczynski.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 dzień” – 
Łęczna 2020 (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 PCPR oraz PBP 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. 
- 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. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie prac konkursowych za pośrednictwem dowolnej 
techniki i metody przez organizatorów konkursu. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości uczestnictwa w konkursie.   
 


