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Filia PBW w Zgierzu zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastycznym 

 

Moniuszko oczami dzieci 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 
  I.  ORGANIZATOR   

Konkurs jest organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu  

w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki. 

 

 II.  ADRESACI  

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu Zgierza i powiatu 

zgierskiego.  

 
III.  CEL  

Celem konkursu jest:  

 zapoznanie uczniów z postacią Stanisława Moniuszki oraz jego twórczością, 

 popularyzowanie dokonań artystycznych Stanisława Moniuszki, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów, 

 wspieranie postaw patriotycznych uczniów, 

 kształtowanie wrażliwości odbioru utworów muzycznych, 

 popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów, 

 włączenie się w obchody Roku Stanisława Moniuszki. 

 
IV.  ZADANIE KONKURSOWE  

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, inspirowanej biografią lub 

twórczością Stanisława Moniuszki. Praca konkursowa może być plastyczną interpretacją 

dowolnego utworu Stanisława Moniuszki lub przedstawiać postać (portret) kompozytora.  

 
V.  CHARAKTERYSTYKA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace należy wykonać dowolną techniką płaską w formacie  A4 (21 cm x 29,7 cm). 
2. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w całości lub częściowo techniką 

komputerową. 

3. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie  –  przez jedną osobę. 

Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę prac 

konkursowych.  
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4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę – ZAŁĄCZNIK NR 1, z następującymi 

informacjami:  

 imię i nazwisko autora pracy, jego wiek oraz informację, do której klasy uczęszcza, 

 pełną nazwę i adres szkoły, 

 nazwisko i nr telefonu nauczyciela – jeśli praca była wykonywana pod kierunkiem 

nauczyciela,  

lub  

 nazwisko i nr telefonu rodzica (opiekuna)  –  jeśli praca była wykonywana pod 

kierunkiem rodzica (opiekuna).  

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych 

ucznia oświadczenia, których treść zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 i ZAŁĄCZNIK NR 3. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. Brak wymaganych oświadczeń podpisanych przez 

opiekunów prawnych uczestnika skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

6. Wszystkie prace traktowane będą z należytą starannością, jednak Organizator nie bierze na 

siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie 

pocztowym.  

7. Prace należy dostarczyć do Filii PBW w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 w godzinach pracy biblioteki 

(10.00-17.00 od wtorku do piątku) lub za pośrednictwem poczty.   

  

VI.  OCENA PRAC 

1. Kryteria oceny prac:  

 zgodność z tematem,  

 estetyka i jakość wykonania,  

 oryginalność i kreatywność,  

 walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania), 

 samodzielność wykonania.  

2. Konkurs  ma charakter  jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, którą powoła 

Organizator konkursu.  

3. Decyzja komisji ma charakter ostateczny.   

  

VII.  NAGRODY I EKSPOZYCJA PRAC  

1. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a autorzy nagrodzonych prac nagrody rzeczowe.  

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w trakcie uroczystego finału, który 

odbędzie się w Filii PBW w Zgierzu. 

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. Organizator zastrzega 

sobie prawo prezentacji wybranych prac (lub fotografii je przedstawiających) na wystawie 

pokonkursowej i na stronie internetowej oraz profilach Facebook i Instagram biblioteki,  

a także w publikacjach promujących placówkę.  

  

VIII.  HARMONOGRAM KONKURSU  

1. Termin składania i nadsyłania prac upływa 5 listopada 2019 r. 
2. Termin spotkania finałowego zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora.  

   

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz 

wprowadzenia w nim zmian wynikających z powodów organizacyjnych od niego 

niezależnych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O AUTORZE PRACY 
 

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

imię i nazwisko autora pracy                                                                           wiek   klasa 

 

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

nazwa i adres placówki 

 

 

Praca została przygotowana pod kierunkiem:    □ nauczyciela    □rodzica 

 

 

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

nazwisko i nr tel. nauczyciela  

 

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

nazwisko i nr tel. rodzica (opiekuna) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE 
rodziców /opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie „Moniuszko oczami dzieci” 

organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………................................................. jako rodzic/opiekun prawny dziecka 

…………………………………………………………………………....................................będącego autorem pracy konkursowej wyrażam 

zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Moniuszko oczami dzieci” organizowanym przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi – Filię w Zgierzu. 

Godząc się na udział dziecka w konkursie jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka podanych w metryczce dołączonej 

do pracy konkursowej (imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza) oraz moich danych 

osobowych (imienia i nazwiska) powiązanych z danymi dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie  

z Rozporządzeniem 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). 

2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród dla uczestników konkursu „Moniuszko oczami dzieci” na 

stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora konkursu i innych instytucji (w tym 

lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu. 

3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w różnych formach utrwaleń wykonanej przez dziecko pracy konkursowej 

wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacjach informujących  

o konkursie, na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora konkursu i innych 

instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu. 

 

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

                       Miejscowość i data                                       Czytelny podpis rodzica 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………................................................. jako rodzic/opiekun prawny dziecka 

………………………………...............………………………………………………biorącego udział w konkursie „Moniuszko oczami dzieci” 

oświadczam, że zapoznałem (-am) się z poniższą klauzulą informacyjną: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/a i dziecka jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – Filia  

w Zgierzu (95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46). 

2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi – Tomaszem  Szymańskim, e-mail informacja@pbw.lodz.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Dane będą przetwarzane na potrzeby związane z organizacją i promocją konkursu plastycznego „Moniuszko oczami 

dzieci”. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma 

Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji i promocji konkursu oraz przez okres 

wynikający z obowiązku sprawozdawczego i archiwizacji dokumentów. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

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

                       Miejscowość i data                                       Czytelny podpis rodzica 


