
Regulamin konkursu plastycznego na zakładki inspirowane wierszami  

z tomiku Nasze ptaki Wandy Chotomskiej 

 
Cele konkursu:  
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności plastycznych, 
- inspirowanie do kreatywnej i twórczej pracy, 
- poznanie ciekawostek o ptakach żyjących w Polsce, 
- uwrażliwienie dzieci na słowo pisane, 
- promowanie sylwetki i twórczości Wandy Chotomskiej. 
 

O KONKURSIE: 
 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku  
25 października, w piątek o godz. 11.00.  
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu lęborskiego. 
Prosimy o dostarczenie zakładek i kart zgłoszeniowych do Działu dla Dzieci i Młodzieży  
do 21 października 2019 r.  
 

Każdy uczestnik konkursu, inspirując się wierszami z tomiku Nasze ptaki Wandy Chotomskiej, 
dostarcza jedną ZAKŁADKĘ z wybranym ptakiem, wykonaną własnoręcznie. 
Na odwrocie zakładki należy umieścić pseudonim lub logo.  
Kartę zgłoszeniową uczestnika konkursu, podpisaną przez rodzica, należy umieścić w osobnej 
kopercie opatrzonej tym samym pseudonimem lub logo.  
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.biblioteka.lebork.pl w aktualnościach dotyczących 
konkursu lub w bibliotece miejskiej. 
 
PRZEPIS NA ZAKŁADKĘ: 
 

1. Wybierz jednego z tytułowych ptaków  
z tomiku Nasze ptaki Wandy Chotomskiej.  

2. Użyj własnej fantazji, wiedzy i umiejętności. 
3. Stwórz zakładkę do książki. 
4. Technika i forma dowolna. 
5. Rodzaj: zakładka praktyczna w użyciu  
6. Na odwrocie zakładki umieść pseudonim lub logo  

spójne z tym na karcie zgłoszeniowej.  
 

Do 21 października dostarcz własną pracę do Działu dla Dzieci i Młodzieży mieszczącego się  
na I piętrze biblioteki miejskiej i zgarnij nagrody! 
 
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z przekazaniem pracy na własność biblioteki, przekazaniem praw autorskich 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku (art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych Dz. U. z 2018 r.poz.1191 ze zm.) oraz wyrażeniem zgody na publikację praz z podaniem imienia i 

nazwiska autora w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.  
 

Zgłoszenie zakładki na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu! 
 

Kontakt:  
Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży 
Emilia Wenta 
T: 59 8622 307, wewnętrzny 24 
E: dziecięcy@biblioteka.lebork.pl 
 
DODATKOWE INFORMACJE na odwrocie. 

http://www.biblioteka.lebork.pl/


 
DODATKOWE INFORMACJE: 
 
Książka Nasze ptaki z wierszami Wandy Chotomskiej będzie udostępniana na miejscu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej  w okresie trwania konkursu.  
 
Zachęcamy również całe klasy, z których będą zgłaszani uczestnicy konkursu,  
do wzięcia udziału w specjalnej ofercie lekcji bibliotecznej proponowanej  
przez Dział dla Dzieci: Ornitologia dla najmłodszych na podstawie utworów  
Wandy Chotomskiej ze zbiorku Nasze ptaki 
 
Tematyka pozostałych lekcji bibliotecznych dostępna na naszej stronie internetowej  
w zakładce Dla nauczycieli. 
 
Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z wystawą dotyczącą twórczości Wandy Chotomskiej 
znajdującą się na I piętrze biblioteki.  
 

 

DANE OSOBOWE: 
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Lęborku. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: 

 komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.  
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka 
oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
nie będą również profilowane. 

9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 
innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
uczestnictwa w konkursie.  

 

 

 


