
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WAGROWIEC W ŁEKNIE 

ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I – III ORAZ IV - VI 

DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM: 

 

 

Cele Konkursu 

1. Utrwalenie wizerunku biblioteki, jako miejsca przyjaznego dzieciom.  

2. Promocja czytelnictwa i literatury. 

3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności plastycznych wśród dzieci.  

4. Poznanie wyobrażeń użytkowników co do tego, jaka powinna być biblioteka . 

 

Tematyka konkursu:  

Praca konkursowa powinna nawiązywać tematycznie do książki, czytania i biblioteki – 

rzeczywistej lub wyimaginowanej. Praca nie może zawierać treści wulgarnych 

 i obraźliwych. 

Zasady uczestnictwa: 

 konkurs skierowany jest dla uczniów klas I- III oraz IV – VI szkół podstawowych z 

terenu powiatu wągrowieckiego 

 warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy – technika  dowolna, format 

A4 

 Wraz z pracą należy dostarczyć podpisaną przez rodziców/opiekuna prawnego 

podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 prace będą stanowiły własność biblioteki i mogą zostać wykorzystane do promocji 

czytelnictwa 

 każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła i numer kontaktowy 

Termin konkursu: 

 prace prosimy dostarczyć do siedziby biblioteki do 14.10.2019 r. do godz. 16.00 

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

Ul. Podgórna 6 

62-105 Łekno 

Tel. 672616011 



Ocena i nagrody: 

 Oceny prac w kategoriach wiekowych 

 I kategoria – kl. I- III 

 II kategoria – kl. IV-VI      

dokona powołane przez Organizatora jury. 

Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani o przyznaniu nagród i zaproszeni  na 

podsumowanie konkursu w określonym przez Organizatora terminie. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE 

L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka: 

………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęć i filmów zarejestrowanych podczas 

wręczenia nagród w konkursie BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ organizowanego przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec w Łeknie. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz 

nazwisk na stronie instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu 

promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie oraz osiągnięć i umiejętności 

dziecka. Wyrażam zgodę pozostawienie pracy konkursowej na użytek organizatora, na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w 

różnych formach utrwaleń.  

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 



 


