
Regulamin 

XX Powiatowego Konkursu Plastycznego  

p. h. „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej” 

 

Celem konkursu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin oraz popularyzacja twórczości kompozytora. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza  

w Łukowie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu 

łukowskiego. 

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką płaską pracy plastycznej formatu  

A4 lub A3 do wybranego przez siebie utworu Stanisława Moniuszki. 

4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie  

ul. Ks. Kard. S.  24 w terminie do 18 października 2019 r. Wyszyńskiego

5. Do każdej pracy należy dołączyć:  

      a/ metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą następujące dane: imię i 

nazwisko,                   

      nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, tytuł pracy / utworu 

Stanisława         

      Moniuszki 

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu, ucznia poniżej 13 roku życia (wzór oświadczenia – załącznik nr 1).  

c/ oświadczenie o zgodzie nauczyciela oraz uczniów powyżej 13 roku życia na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 

2) 

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE. 

6. Jury powołane przez Organizatora oceni prace w 4 kategoriach wiekowych:  

klasy I – III, IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie. 

7. Prace stają się własnością biblioteki i nie będą zwracane. 

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.  

9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie oddzielnie podanym przez 

Organizatora, nie później niż do 15 listopada 2019 r. 

 

 



Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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). 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły  

i klasę, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.  

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 

 e-mail iod@biblioteka.lukow.pl (Inspektor Ochrony Danych) 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia 

danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail iod@biblioteka.lukow.pl (Inspektor Ochrony 

Danych). 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły, klasy 

w celu informowania o wynikach konkursu na stronie internetowej Organizatora, Miasta 

Łuków, Starostwa Powiatowego oraz w łukowskich mediach. 

10. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. 
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