
 

REGULAMIN    

Konkursu  plastycznego – Profilaktyka Uzależnień „Stop nałogom” 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ogłasza konkurs adresowany do dzieci i młodzieży   

z klas 6-8 szkół podstawowych. Prace zgłaszane do udziału w konkursie będą przyjmowane 

do 24.06.2021 r.    

Konkurs plastyczny    

1. Praca plastyczna – autorska, wcześniej nie publikowana, nie nagradzana i co do której nie  

istnieją żadne roszczenia osób trzecich. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: opracowanie i przygotowanie  pracy 

plastycznej w formie plakatu profilaktycznego wykonanego dowolną techniką                

(np. malarstwo, rysunek, grafika itp.) o maksymalnym formacie A3 (42,0, cm x 29,7, cm).  

3. Praca konkursowa powinna być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom                   

(np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawiorystyczne, itp. )        

ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje. 

4. Praca konkursowa umieszczona w kopercie oznaczonej godłem szkoły musi zostać 

dostarczona do sekretariatu szkoły w terminie do 24 czerwca 2021r. do godz. 10.00 

5. Wraz z pracą należy dostarczyć kartę uczestnika zawierającą dane osobowe autora:          

imię, nazwisko, godło, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz zgodę prawnych 

opiekunów na wzięcie udziału w konkursie.    

6. Oceny prac konkursowych oraz rozstrzygnięć spraw spornych dokona wyłącznie jury, 

powołane przez MBP w Zgorzelcu.    

7. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 

8. Przesłane i złożone prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Miejskiej   

Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Mogą zostać opublikowane lub wystawiane bez 

wcześniejszego zapytania autora o zgodę i roszczeń z tytułu honorarium. 

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych                     

i  jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca. 

11. W przypadku nie wpłynięcia prac w terminie konkurs zostanie przedłużony. 

Załączniki:   

Karta uczestnika konkursu i zgoda rodzica  na udział w konkursie w linku do pobrania na stronie 

internetowej http://biblioteka-zgorzelec.pl 

 

 

 

 

    



Załącznik nr 1.    

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU:    

Godło szkoły  ……………………………………..    

Imię …………………….........................nazwisko …………………….............................................    

Adres: ul. …………………………..…. nr …......; miejscowość ……………………………………  

kod pocztowy:.  …………….  poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………   

Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………...................... w…………………………..  

klasa : …………….. nauczyciel prowadzący………………………………………. Nr telefonu szkoły 

…………………….e-mail: ………………………………………..     

Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu Miejska Biblioteka Publiczna        

ul.  Boh. Getta 1, 59-900 Zgorzelec, zgodnie z przepisami RODO z dnia 25 maja 2018 roku                          

z późniejszymi zmianami.    

 

Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ……………………    

Załącznik nr 2.    

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział osoby niepełnoletniej  w konkursie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu  pod hasłem „Stop nałogom” 

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................................................     

                                                                   (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)                                           

wyrażam zgodę na udział....................................…………................................................................................                                  

                                                                            (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)    

w konkursie pod hasłem „Stop nałogom” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną                       

w Zgorzelcu.    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.    

…………………..……………………………………………………………………………….    

                   (data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie)     


