
 

 

   Powiatowy Konkurs Plastyczny 
 

 „CUD NAD WISŁĄ”  
 

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 
 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu, przyczyn,     
a także znaczenia Bitwy Warszawskiej. 

Umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości 
estetycznej dzieci i młodzieży.  

Propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży 
. 

Ponadto jego intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej 
dzieci i młodzieży,  popularyzacja bibliotek samorządowych i społeczności lokalnych. 

 
 

R E G U L A M I N 
 
 
1. Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, 
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego. 
 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych powiatu rzeszowskiego. 
Odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 7-9 lat 

 10-12 lat 

 13-15 lat 
3. Tematyka prac powinna dotyczyć Bitwy Warszawskiej 1920, jej przyczyn i przebiegu              
oraz historycznego znaczenia tego wielkiego wydarzenia dla Polski. Inspiracją                         
dla uczestników konkursu mogą być opracowania literatury popularnonaukowej,                   
jak i pięknej, czasopisma, a także multimedia. 
 
4. Interpretacja tematu zależy od uczestnika, jak również wybrana technika plastyczna             
i format pracy.  
 
5. Jeden uczestnik może przedłożyć do konkursu jedną pracę plastyczną. Nie można    
przedkładać prac zbiorowych. 
 
6. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem. Podać wiek, nazwę biblioteki, którą uczestnik 
prezentuje oraz nazwę szkoły, klasę, tytuł i autora 2 przeczytanych książek dotyczących 
tematyki konkursu. 
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.  
 
8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. 



 

 

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego 

dokumentacji  oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)     

i zgodnie z treścią 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 zwanego dalej ,,ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych”. 

 Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.   

 Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej                   

z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach 

archiwalnych.  

 Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,                         

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo                 

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

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

9. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i mogą być wykorzystane                 
do upowszechniania. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych prac autorskich, według 
załączonego wzoru (Załącznik Nr 2). W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają 
rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
10. Zgłaszane prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie oraz być własnością 
autorów. 
 
11. Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac i przyzna nagrody 
rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych po cztery miejsca punktowane oraz trzy 
wyróżnienia. Dla jednej wybranej pracy zostanie przyznana nagroda specjalna Starosty 
Rzeszowskiego. 
 
12. Komisji Konkursowej przysługuje prawo innego podziału nagród. 
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13. Trzy biblioteki z największą ilością uczestników zostaną uhonorowane dyplomami            
za zaangażowanie w eliminacje konkursowe. 
 
14. Konkurs przebiega w 2 etapach: 
 

 ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKO-GMINNE 
prace konkursowe należy złożyć w bibliotekach miejsko-gminnych lub gminnych 
powiatu rzeszowskiego w terminie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r. Biblioteki 
samorządowe typują po 7 prac w każdej kategorii wiekowej. Wytypowane prace 
przesyłają do Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13. 

 

 FINAŁ KONKURSU 
Do 05.10.2020 r. komisja konkursowa dokona oceny prac i wytypuje po cztery prace 
/miejsca punktowane/ oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  
 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
24.10.2020 r. o godz. 11.00 w  Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie,            
ul. Żeromskiego 3 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu z równoczesnym otwarciem 
wystawy pokonkursowej. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną wszyscy 
laureaci wraz z opiekunami i reprezentantami bibliotek samorządowych. 

 
15. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane      
na wystawie pokonkursowej w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie,                        
ul. Żeromskiego 3 w terminie od 24.10.2020 r. do 08.11.2020 r. 
 
16. W związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju, Organizator zastrzega sobie                     
prezentację prac konkursowych tylko w sposób wirtualny, na stronie internetowej WiMBP     
w Rzeszowie oraz przesłanie nagród laureatom konkursu drogą pocztową. 
 
 
Załączniki do regulaminu:  
Załącznik Nr 1 -  KARTA ZGŁOSZENIA 
Załącznik Nr 2 do regulaminu – OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH, 
podpisane przez osobę przystępującą do konkursu (autora pracy)/w przypadku osób 
niepełnoletnich, przez ich opiekunów prawnych (rodziców). 
 
 
Kontakt do organizatora 
Lucyna Różnowicz – instruktor ds. bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego  
tel. 017 8669 425, e-mail: lroznowicz@wimbp.rzeszow.pl 
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Załącznik Nr 1  
KARTA ZGŁOSZENIA do Powiatowego Konkursu Plastycznego „CUD NAD WISŁĄ” 100 
rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 
 
 

Dane uczestnika konkursu 
 

Imię i nazwisko 
 

Wiek 
 

Numer  
telefonu kontaktowego  

 

Adres e-mail 
 

 
Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu  

 
Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) 
dziecka ………………………………………………………………………………* i korzystam z pełni praw 
rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 
 
Wyrażam zgodę na udział  ww. dziecka w Powiatowym Konkursie Plastycznym „CUD NAD 
WISŁĄ” 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 organizowanym przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. 
 
 
...................................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 
 
* imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) 

 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „CUD NAD WISŁĄ” 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 danych 
osobowych dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia         
i dokumentowania Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności 
podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych 
oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 
 
 
 
 



 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na  podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz 
wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach (w tym na 
stronie internetowej WiMBP w Rzeszowie). 
 
....................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„CUD NAD WISŁĄ” 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 organizowanego przez 
Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz akceptuję jego warunki. 
 
........................................................................ 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
  



 

 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu ................... 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  
 
 

Imię i nazwisko autora pracy 
 
 ............................................................................................................... 
 
Tytuł pracy konkursowej           
 
................................................................................................................. 
 
 
Jako rodzic/opiekun prawny* autora pracy  nadesłanej na Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„CUD NAD WISŁĄ” 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920, przenoszę nieodpłatnie                
na Organizatora konkursu – Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie,            
ul. Sokoła 13 – autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej.  Przeniesienie 
praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje 
prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji. 
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora konkursu na Organizatora 

przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. 

 
 
 
                                                                              
............................................................................................. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu  
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 

 


