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                           Powiatowy, rodzinny konkurs plastyczny pt.:       

                      „Muminki i przyjaciele”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 
 

Organizator Konkursu: 
Organizatorem Konkursu plastycznego pn.: „Muminki i przyjaciele” jest Biblioteka Publiczna Miasta         
i Gminy w Słubicach. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadań Biblioteki Powiatowej. 
 
Założenia Konkursu: 
W tym roku przypada 105. rocznica urodzin autorki Tove Jansson, która urodziła się 9 sierpnia 1914 
roku w Helsinkach.  
Któż z nas nie zna przygód sympatycznych istot zamieszkujących pewną dolinę w Finlandii: Muminek, 
Paszczak, Włóczykij czy Mała Mi to bohaterowie, których wszyscy znamy.  
Cykl opowieści o Muminkach Tove Jansson to uwielbiane bajki dla dzieci. Zabawne i mądre historyjki 
sprawiają, że książki o Muminkach czytają zarówno dzieci i dorośli. Książki te gwarantują czytelnikom 
piękne chwile pełne ciepła, mądrości, ale też magii i tajemniczości charakterystycznej dla literatury 
skandynawskiej.  
  
Cele Konkursu: 
- propagowanie twórczości Tove Janson, 
- popularyzacja literatury Republiki Finlandii wśród dzieci, 
- uczczenie 105. rocznicy urodzin Tove Jansson, autorki cyklu opowieści o Muminkach, 
- rozwijanie wyobraźni oraz wyrażenie ich w twórczości plastycznej, 
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa, 
- propagowanie idei głośnego czytania książek, 
- rozwijanie wrażliwości i ekspresji twórczej, 
- wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych. 
 
Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach. 
 

2. Partnerami Konkursu są biblioteki publiczne powiatu słubickiego: 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie 
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince 
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim 
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3. Konkurs skierowany jest do rodzin z dzieckiem (rodzic+dziecko, rodzice+dziecko+rodzeństwo, 
rodzice+dziecko+dziadkowie, itp.). 
 

4. Zadaniem Konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej, przedstawiającej jedną z postaci 
występującej w opowiadaniach o Muminkach, np. Muminek, Mamusia Muminka, Tatuś 
Muminka, Mała Mi, Buka, Włóczykij, Ryjek, Migotek i inne. Praca wykonana dowolną techniką, 
z dowolnych i trwałych materiałów, o wysokości max. 50 cm. 
 

5. Prace należy złożyć do 30 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach 
lub w innej bibliotece partnerskiej. 
 

6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 
 

7. Prace powinny być zanonimizowane (czyli, należy im nadać sygnaturę np.: włóczykijAC). 
Natomiast wszystkie 4 załączniki: wypełnioną metryczkę (zał. nr 1) oraz zgody wypełnione      
i podpisane (załączniki nr 2 - 4) należy dołączyć do pracy konkursowej w zamkniętej kopercie 
opisanej tą samą sygnaturą. 
 

8. Regulamin Konkursu oraz wszystkie obowiązkowe załączniki dostępne są na stronie 
internetowej www.biblioteka.slubice.pl, a także w formie papierowej w bibliotece słubickiej      
i bibliotekach partnerskich. 
 

9. Organizator powoła Komisję, która dokona rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z wytycznymi 
regulaminowymi i sporządzi protokół. 
 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2019 r. i umieszczone na stronie internetowej 
biblioteki słubickiej www.biblioteka.slubice.pl. 
 

11. Uroczyste podsumowanie Konkursu, oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się                         
w wyznaczonym przez Organizatora terminie, o którym Organizator powiadomi telefonicznie. 
 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
 

13. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: bpmig-dzieci-slubice@o2.pl w temacie 
Konkurs „Muminki i przyjaciele” lub pod numerem telefonu 95 758 23 72.   

 
 
Postanowienia końcowe: 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 
 

2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu                            
z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia Konkursu (ogłoszenia wyników). 
 

3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 
skierowanej na adres Organizatora (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, ulica 
Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora 
w ciągu 30 dni od otrzymania. 

 

http://www.biblioteka.slubice.pl/
http://www.biblioteka.slubice.pl/
mailto:bpmig-dzieci-slubice@o2.pl
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Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach,                  
ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice reprezentowana przez Dyrektora. 
 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres                                                    
email: iod@biblioteka.slubice.pl . 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu plastycznego „Muminki                           
i przyjaciele” przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego). 
 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych   
w pkt 3.,a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte. 
 

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podali dane osobowe przysługuje prawo do:  
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,  

 - żądania usunięcia, 
- ograniczenia przetwarzania,  
- przenoszenia danych,  
- wniesienia sprzeciwu,  
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody  
przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych         
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 
 

6. Podanie przez uczestników danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne 
do udziału w Konkursie. 
 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 
 
Załącznik nr 1 -Metryczka do Regulaminu Konkursu 
Załącznik nr 2 -KARTA UCZESTNICTWA, zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 3 -Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka                         
Załącznik nr 4 -Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej 

 
 
 
 

mailto:iod@biblioteka.slubice.pl
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Załącznik nr 1 – Metryczka do Regulaminu Konkursu 
 

 
KONKURS PLASTYCZNY „Muminki i przyjaciele” 

 
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach 
 
Sygnatura pracy:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wiek dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Członkowie rodziny i ich stopień pokrewieństwa (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ciocia,  
 
wujek, itp.)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………………….Tel.kontaktowy…………………………………………………. 
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Załącznik nr 2  -  KARTA UCZESTNICTWA, zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Karta uczestnictwa: 

Ja niżej podpisany deklaruję uczestnictwo swoje/mojego dziecka* 

w Konkursie plastycznym „Muminki i przyjaciele” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta        
i Gminy w Słubicach. 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka* przez 
Administratora Danych Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach z siedzibą  ul. Jedności 
Robotniczej 18 w Słubicach w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu plastycznego 
„Muminki i przyjaciele”. 
 

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

3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem i 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. 

 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

 

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

(Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

 

     ……………………………………………………………………………. 

(Data i podpis dorosłego uczestnika konkursu) 

 

 

 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 -  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

………….…………….……….           
(miejscowość, dnia) 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….…………..………………………………………………….…………  

 

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, iż  

wyrażam  

nie wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez  Bibliotekę Publiczną Miasta                  
i Gminy w Słubicach w ramach Konkursu plastycznego „Muminki i przyjaciele” wizerunku mojego 
niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):  

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

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach Konkursu plastycznego 
„Muminki i przyjaciele”.  

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 
społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook,   

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 
celu promocję biblioteki oraz Konkursu.  
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 
względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*, na 
potrzeby wskazane w oświadczeniu.  

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.                     
                                        

…………………………………….    
      (data i czytelny podpis) 

* Niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 4 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej 

 

………….…………….……….           
(miejscowość, dnia) 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………….…………..……………………………………………………………..  

 

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, iż  

wyrażam  

 

nie wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez  Bibliotekę Publiczną Miasta                          
i Gminy w Słubicach w ramach Konkursu plastycznego „Muminki i przyjaciele” mojego wizerunku (wraz 
z imieniem i nazwiskiem) utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach 
Konkursu plastycznego.  

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 
społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook,   

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na 
celu promocję biblioteki oraz Konkursu. 
  

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 
względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku, na potrzeby wskazane 
w oświadczeniu.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.     

                         
               

…………………………………….    
      (data i czytelny podpis) 

 


