
REGULAMIN 
Konkursu plastycznego „Galaktyczny konkurs kreatywny” na kolaż inspirowany postacią oraz 

twórczością Stanisława Lema w 100. lecie urodzin pisarza. 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi. 

Konkurs jest częścią zadnia „CYBERspotkania – książka to przyszłość” dofinansowanego  

ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

2. Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa oraz przybliżenie osoby i twórczości 

Stanisława Lema, a także umożliwienie twórczego wykorzystanie umiejętności, talentów, 

ekspresji i potencjału społeczności lokalnej, popularyzacja biblioteki i wzmocnienie jej roli, 

jako lokalnego ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś, w następujących 

kategoriach wiekowych: 

a) Klasy I-III 
b) Klasy IV-VI 
c) Klasy VII-VIII 
d) Młodzież ze szkół ponadpodstawowych 
e) Dorośli (w tym 60+) 
 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę konkursową o tematyce związanej  

z postacią lub/i twórczością Stanisława Lema. 

Praca konkursowa w formacie A4 powinna być wykonana w technice kolażu. 

Technika ta pozwala na kreatywne zastosowanie w budowaniu kompozycji różnorodnych 

materiałów (zwłaszcza gazet, fotografii, grafik) oraz liternictwa i rysunku. 

Kolaż pozwala na ekspresję twórczą osób, które twierdzą, że „nie potrafią rysować”. 

5. Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić imię i nazwisko, kategorię wiekową  

oraz dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail). 

6. Nagrodami w konkursie są karty prezentowe do Empiku o łącznej wartości 1 500 zł.  

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca 1, 2 i 3 (100 zł, 75 zł i 50 zł )  

oraz trzy wyróżnienia (25 zł).  

7. Decyzja powołanego przez Bibliotekę jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

8. Prace konkursowe należy składać osobiście do dnia 29 października 2021 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. 

9. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (pandemia i wprowadzenie ograniczeń z nią 

związanych) prace można przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej 

Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.gbpwielka-wies.pl 

Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. 

http://www.gbpwielka-wies.pl/


11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojej 

pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska autora pracy – w gazetce lokalnej, na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi oraz Gminy Wielka Wieś, jak 

również w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w formie 

wystawy pokonkursowej. 

W przypadku osób niepełnoletnich wraz z pracą konkursową należy dostarczyć/przesłać 

zgodę rodzica / opiekuna prawnego na publikację swojej pracy konkursowej oraz imienia i 

nazwiska autora pracy. 

Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu konkursu. 

Brak zgody rodzica/opiekuna prawnego skutkować będzie wykluczeniem pracy z konkursu. 

12. Nadesłane do Konkursu prace nie będą zwracane. Z chwilą złożenia prac na konkurs 

przechodzą one na własność Organizatora, który przejmuje prawa autorskie do nadesłanych 

prac. 

13. Złożenie pracy konkursowej w przypadku osób pełnoletnich oraz wyrażenie zgody przez 

rodzica/opiekuna prawnego na publikację pracy oraz danych autora w przypadku osób 

niepełnoletnich - jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

14. Złożenie pracy konkursowej w przypadku osób pełnoletnich oraz wyrażenie zgody przez 

rodzica/opiekuna prawnego na publikację pracy oraz danych autora w przypadku osób 

niepełnoletnich jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

organizacyjnych konkursu i jego promocji zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

 

KLAUZULA INFORACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz              
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, adres: Plac Wspólnoty 1, 32-085 
Szyce; e-mail: biblioteka@wielka-wies.pl 

2)  Biblioteka wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Madoń-Merdzik, z 
którą można kontaktować się mailowo - e-mail: madon.rodo@gmail.com 

3)  Dane osobowe (imię i nazwskio, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane w celu 
uczestnictwa w Konkursie plastycznym „Galaktyczny konkurs kreatywny” na kolaż 
inspirowany postacią oraz twórczością Stanisława Lema w 100. lecie urodzin pisarza oraz w 
celu jego promocji.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wyrażona zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

mailto:biblioteka@wielka-wies.pl
mailto:madon.rodo@gmail.com


4) Odbiorcami danych osobowych są  podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa (podmioty, urzędy, organy rządowe i 
samorządowe, którym dane te muszą być przekazane w związku ze świadczonymi przez 
Bibliotekę usługami) oraz na podstawie umów powierzenia bądź też w oparciu o złożone 
oświadczenia o zachowaniu poufności (na zasadzie współpracy), zgodnie z art. 28 RODO. 

5) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą używane w celach 
marketingowych; 

6)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 

7) Posiada Pani/Pan: 

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  

• prawo do sprostowania danych osobowych,  

• prawo do usunięcia danych osobowych ,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

• prawo do przenoszenia danych osobowych,  

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem). 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie plastycznym „Galaktyczny 
konkurs kreatywny” na kolaż inspirowany postacią oraz twórczością Stanisława Lema w 100. 
lecie urodzin pisarza. 
Podanie danych osobowych na odwrocie pracy konkursowej jest dobrowolne, jednakże nie 
podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie organizowanym 
przez Bibliotekę. 

 
 


