
Regulamin ortograficznego konkursu plastycznego  

 
Cele konkursu:  
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności plastycznych, 
- inspirowanie do kreatywnej i twórczej pracy, 
- poznanie i utrwalenie wiedzy na temat trudności ortograficznych. 
 

O KONKURSIE: 
 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu lęborskiego. 
Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną pracę, wykonaną własnoręcznie, na której przedstawiony 
graficznie wyraz posiada trudność ortograficzną: h, ch, ó, u, ż, rz. 
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko uczestnika.  
Prosimy o dostarczenie prac i kart uczestnika do Działu dla Dzieci i Młodzieży  
do 24 października 2020 r. Możesz też umieścić kartę uczestnika i pracę w papierowej 
kopercie/teczce i wsunąć do wrzutni książek mieszczącej się przed wejściem do biblioteki.  
Karta uczestnika do pobrania na stronie www.biblioteka.lebork.pl w aktualnościach dotyczących 
konkursu lub w bibliotece miejskiej. 
 
PRZEPIS na ortograficzną pracę plastyczną: 
 

1. Wybierz WYRAZ Z TRUDNOŚCIĄ ORTOGRAFICZNĄ: h, ch, ó, u, ż, rz., a może taki, 
który Tobie sprawia największy kłopot. 

2. Użyj własnej fantazji, wiedzy i umiejętności plastycznych. 
3. Stwórz oryginalną pracę plastyczną podkreślającą graficznie występującą 

trudność ortograficzną. 
4. Technika pracy dowolna 
5. Format pracy: A4. 
6. Na odwrocie pracy umieść imię i nazwisko, dołącz wypełnioną kartę uczestnika 

gotowe  
7. Powodzenia! Zgarnij nagrody! 

 
Ogłoszenie wyników konkursu 30 października 2020 r.  
 
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 pracy 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: mbplebork.dzieciecy@gmail.com 
 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE na odwrocie. 
 
 
 

http://www.biblioteka.lebork.pl/
mailto:mbplebork.dzieciecy@gmail.com


DODATKOWE INFORMACJE: 
 

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.  

 

 

 


