REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ WIEŚ OBORA OCZAMI DZIECI ”
1. ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce – Filia w Oborze , Sołtys i Rada Sołecka Wsi Obora
2. TEMATYKA KONKURSU : ” WIEŚ OBORA OCZAMI DZIECI ”
3. CELE KONKURSU:
1) Upowszechnianie i wzbogacenie wiedzy o wsi Obora.
2) Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z historią wsi.
3) Kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”.
4) Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
5) Moja wieś dawniej i dzisiaj: - zaprezentowanie współczesnego i historycznego wizerunku wsi
,zabytków architektury, uliczek, terenów zielonych i życia dnia codziennego.
6) Cel poznawczy dotyczący historii i tradycji z okazji Jubileuszu 720 lat wsi Obora.
4. UCZESTNICY KONKURSU: młodzi czytelnicy biblioteki, uczniowie szkół - mieszkańcy sołectw
Obora i Szklary Górne.
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
1) W konkursie mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie.
2) Format prac A4, technika dowolna (oprócz plasteliny)
3) Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę własnoręcznie wykonaną.
4) Wykonane prace należy dostarczyć do biblioteki w Oborze do 12.09.2018 r. do godz. 15.00
5) Prace muszą być opatrzone dołączoną metryczką: imię i nazwisko autora, klasa /i rok
urodzenia, adres, telefon do opiekuna, e-mail.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania prac na wystawie pokonkursowej
oraz na
stronach internetowych.
7) Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do biblioteki w Oborze nr tel. 601 969
596;
e-mail: gbp.obora@ug.lubin.pl

Prezentacje oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 15.09.2018 r. na boisku przy ulicy
Bursztynowej w Oborze.
KATEGORIE OCENIANIA:
- I kategoria - Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny
- II kategoria: klasy I-III Szkoły Podstawowej
- III kategoria : klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
- IV kategoria: klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
6. KRYTERIA I NAGRODY:
1) Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja Jury jest
ostateczna.
2) Oceniane będą:
pomysłowość,
technika i estetyka wykonania,
ogólne wrażenie,
własnoręczne wykonanej pracy.
3) Organizator przewiduje dla uczestników nagrodę główną w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
4) Ustalenia końcowe:
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie swoich danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora
poprzez publikowanie danych uczestników konkursu na stronach internetowych Gminnej
Biblioteki Publicznej w Raszówce, Urzędu Gminy Lubin, oficjalnej stronie internetowej wsi Obora
www.obora.info oraz w prasie, na podstawie art.6 ust. 1 pkt. A. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ów niniejszego
regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi (fotografii, itp.) bez

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszówce, Urząd Gminy Lubin i Sołtysa, Radę Sołecką wsi Obora.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w dowolnym celu.
Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Informacja o przetwarzaniu danych
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy
Panią/Pana, że:

 Administratorem danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodo@ug.lubin.pl.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie plastycznym na podstawie
udzielonej zgody.
 Dane przechowywane na czas trwania konkursu, a po tym czasie przez okres przewidziany
przepisami prawa.
 Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
 Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
 Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

