
 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

„Bajki w kolorach” -  

Ilustracja do książki 

 

ORGANIZATORZY: 

Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego 

 

CELE KONKURSU: 

Umożliwienie uczestnikom konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami. 

Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci. 

Popularyzacja twórczości dziecięcej.  

Popularyzacja literatury dziecięcej – bajek terapeutycznych. 

 

UCZESTNICTWO: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa podlaskiego. 

 

TEMATYKA PRAC 

Wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu książki (załącznik nr 3). 

 

TECHNIKI PLASTYCZNE I FORMAT: 

Technika wykonania prac: MALARSKA (w tym pastele i kredki akwarelowe); Format prac: A4; 

Prosimy nie rolować prac! Do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszeniową” 

podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. UWAGA! NIE 

PRZYJMUJEMY prac bez kart zgłoszeniowych, ani z kartami wypełnionymi nieczytelnie lub 

niekompletnie.  

 

NAGRODA 

Najciekawsze prace zostaną wykorzystane w przygotowywanej publikacji książkowej Celiny 

Zubryckiej – bajek terapeutycznych. Ponadto autorzy najlepszych prac otrzymają jeden egzemplarz 

książki autorki. 

 

ZGŁOSZENIA I OPIS PRAC: 

Dostarczenie zgłoszenia i prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika oraz 

jego prac w sposób nieograniczony czasowo  na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania 

(zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video;                                     

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu;                    

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, 

wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego 



oraz reemisji i retransmisji zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu, wernisażu, 

uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

konkursem, na stronie internetowej Administratora, organu prowadzącego, podmiotów 

współpracujących z Administratorem w zakresie działalności i promocji oraz w środkach 

masowego przekazu 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1 oraz zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000) oraz ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) z późn.zm. 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego  pod adresem:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, tel 600803709              

 

Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest z zapoznaniem się z treścią klauzuli 

informacyjnej Administratora w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz  prawie  dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Zgłaszający ma obowiązek przedstawić zbiorczą  listę uczestników w formie papierowej 

podbitą  pieczęcią placówki wraz z dołączonymi zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych (wzór zgody w załączniku). 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Wiek i 

kategoria 

wiekowa 

Technika Adres placówki  

telefon 

kontaktowy 

Opiekun 

      

      
 

Każda praca musi być czytelnie opisana literami drukowanymi według wzoru: 

     Imię i nazwisko autora oraz jego wiek 

     Nazwa i adres placówki 

     Imię i nazwisko nauczyciela 

Metryczkę prosimy umieszczać w prawym dolnym rogu, na odwrocie pracy.  

 

Prace wykonane i opisane niezgodnie z  regulaminem nie zostaną dopuszczone do oceny Jury . 

ILOŚĆ PRAC NIEOGRANICZONA 

  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy :  

• pisemnego oświadczenia  rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu lub pełnoletniego 

uczestnika  o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE  L Nr 119, s. 1 oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000) ), według załączonego wzoru  

 

• Stosownie do ww. rozporządzenia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora, w tym udostępnienie imion, nazwisk, wieku i nazwy placówki, na stronie 

konkursowej jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6. ust. 1 pkt. RODO).  

 

• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na prezentację wizerunku. Prace, 

których autorzy (lub ich rodzice/ opiekunowie prawni) nie wyrażą zgody na prezentację swojego 

wizerunku  lub danych osobowych  nie będą brane pod uwagę podczas obrad jury.  

Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo publikowania                                    

i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich lub innego 

wykorzystania nadesłanych prac do celów promocji i reklamy oraz w planowanej publikacji Celiny 

Zubryckiej. Prace przechodzą na własność organizatora. 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo 

Duże 

- w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2021 r. (włącznie) - OSTATECZNY 

TERMIN!!! 

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: 

https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Biblioterapeutyczne-Kolo-Podlaskie - do 20 

czerwca 2021 r. 

 

Wystawa prac – wrzesień 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, 

ul Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

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

( imię i nazwisko uczestnika konkursu )                                                     ( miejscowość , data ) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

/pełnoletniego uczestnika konkursu zawartych w zgłoszeniu na konkurs  przez organizatora 

konkursu, który jest Administratorem Danych: Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego, z siedzibą: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. 

Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże w celu realizacji konkursu. Przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. 

2. Wyrażam zgodę* na nieodpłatną publikację wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego//pełnoletniego uczestnika konkursu oraz jego prac w sposób nieograniczony 

czasowo  na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych 

formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku 

i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) 

publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, 

przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji zarejestrowanych podczas 

przeprowadzania konkursu, wernisażu, uroczystości rozdania nagród, w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Administratora, 

organu prowadzącego, podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie działalności i 

promocji oraz w środkach masowego przekazu. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(-am) się z poniższą treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania.                         
                              ………………………………………………………………………………………….. 

                                             / czytelny podpis pełnoletniego uczestnika /rodzica/opiekuna prawnego /                                            

                                                                              KLAUZULA   INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE  L Nr 119, s 1 Ustawy o ochronie 

danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018r. Poz.1000) informujmy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Koła Podlaskiego Polskiego 

Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie 

Dużym, u. Szkolna 14, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu plastycznego i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

3. Dane osobowe dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych . 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu oraz podmiotom 



współpracującym w zakresie obsługi informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora Danych. 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust 1 lit .a) , c) ww. 

rozporządzenia. 

Osoba której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania , ograniczenia 

przetwarzania a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia swoich 

danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, usunięcia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się             

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,           

ul. Stawki 2, 00-195 Warszawa. 

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika na konkurs. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody jest brak możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Fragment nr 1 

 

„ - Halo, jest tam kto? - krzyknął Ignaś. 

 Nikt jednak nie odpowiedział. Widocznie go nie usłyszał. Omal jednak nie zemdlał, 

gdy zobaczył przed sobą wielką muchę, na szczęście mniejszą od niego. Sięgała mu 

prawie do pasa. „Zawsze to lepiej niż spotkanie z pająkiem” - pomyślał, żeby dodać sobie 

odwagi. 

− Kim jesteś? - zapytała mucha. 

− Ja, a ty kim jesteś? Mówisz? Jesteśmy na jakimś balu przebierańców? Normalnie to 

muchy nie mówią i nie wrzeszczą – starał się odzywać pewnie Ignaś, choć trzęsły 

mu się nowe nogi i ręce. 

− Jestem mucha Adela – odpowiedziała i chciała poprawić okulary na nosie, ale 

przecież ich nie miała, więc tylko podrapała się w czoło.  

 Wielka mucha miała jakby trąbkę zamiast nosa. Tam, gdzie oczy coś podobnego do 

odwróconych filiżanek tylko z okrągłym dnem. Była pękata i stała na bardzo cienkich 

nogach. Wyglądała jakby wpadła do puszki z czarną farbą. 

− Aha, to muchy mają imiona – zdziwił się Ignaś i dodał już trochę spokojniejszy – ja... 

jestem...- tu zawahał się, bo nie wiedział, jak się przedstawić i kim właściwie jest. 

 Opowiedział więc, że dotąd był chłopcem o imieniu Ignaś, a teraz jest chyba 

żołnierzykiem. Wcale się z tego nie cieszy i chciałby już się obudzić, bo to jest raczej sen i 

to zły.” 

 

Fragment nr 2 

„Przyjaciele wyszli zza roślin i znaleźli się przed niewielkim placykiem, na którym pchły 

stały przed swoimi stoiskami i chciały coś sprzedać. Tu ktoś zachwalał stary dywanik pod 

nogi, tam lampkę na stół.  

− To jakiś targ – powiedział pająk Gustaw. - Strata czasu, chodźmy stąd. Trzeba 

szukać medalionu. 

− Patrzcie, patrzcie! – zawołał żołnierzyk nr 3. - Tam jest! 

Rzeczywiście, mała pchła trzymała w ręce podobiznę mamy pająka i najwyraźniej 

chciała ją sprzedać. W jednej chwili Gustaw rzucił się na sprzedawczynię z krzykiem. 

− To moja mama! Oddawaj!  

− Pomocy, ratunku – krzyknęła pchła, przyciskając z całej siły medalion.   

Żołnierzyki i mucha Adela próbowały go uspokoić. Wszyscy się zbiegli, żeby zobaczyć, 

co się dzieje. Stary pająk szarpał się z pchłą, próbując wyrwać upragnioną rzecz.  

− Gustawie, uspokój się! – zawołała zdenerwowana mucha Adela. 

− Ten pająk stracił rozum. Napada na sprzedawczynię – krzyknęła jakaś pchła obok. - 

My tu pracujemy.”  

 

Fragment nr 3 

„Mucha Adela nie była urodzonym kierowcą. Zauważyli to wszyscy pasażerowie 

czerwonego busa na baterie. Najpierw ruszyła z piskiem opon, potem nieporadnie 

przerzucała biegi, jadąc wolniej niż szliby piechotą. Pająk Gustaw siedzący obok krzyczał, 



żeby uważała. Gdy wyjechali z pokoju, skręcili w lewo, choć planowali w prawo. Mucha 

Adela myliła bowiem kierunki, a prawą nogę rozpoznawała tylko po tym, że ściąga nią 

okulary. (Muchy nie mają rąk.) Trzymając się jednak kurczowo kierownicy, nie umiała 

sprawdzić, gdzie jest prawa strona.  

− Prawa, lewa, co za różnica! Żołnierzyki nie były nigdzie poza pokojem! – krzyknęła 

mucha. - Jedziemy, trzymajcie się, bo znowu skręcam! 

− Zwolnij chociaż, bo wypadniemy! - uspokajał ją Gustaw.” 

 

Fragment nr 4 

„I dwa motylki wskoczyły w puszystą trawę, która ku ich zdziwieniu poruszyła się, 

machnęła ogonem, wyrosły jej uszy, a nawet błyszczące oczy i długi język. Oprócz  ogona, 

wirowały też obok mięciutkie łapki. Ani Antek, ani Oliwier nie wiedzieli, że to kot, który 

wygrzewał się na słońcu. Gdy tylko ich poczuł na swoim futerku, zapragnął poganiać, a 

może nawet zjeść. 

− Uciekajmy! – zdążył tylko krzyknąć Antek i rzucił się przed siebie.  

Jeden motylek poleciał w prawo, drugi w lewo. Kot biegał jak opętany, machał łapkami i 

ogonem. Wystawiał język, by ich dosięgnąć.” 

 

 

 


