
R E G U L A M I N

Międzygminnego konkursu plastycznego

“Zaczarowany świat Tuwima”

Organizator:

•Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
•Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu
•Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach

Cele konkursu:

•Uczczenie pamięci polskiego poety Juliana Tuwima w 65 rocznicę 
śmierci (27.12.1953).
•Popularyzowanie wśród dzieci twórczości Juliana Tuwima.
•Zachęcenie do czytania książek.
•Rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych wśród dzieci.
•Nawiązanie współpracy między biblioteką a szkołami z terenu gmin
Domaniewice, Łowicz, Łyszkowice.

Temat:
Wykonanie ilustracji do wybranego utworu Tuwima.

Technika:

Technika pracy dowolna: malarstwo, rysunek kredką, wydzieranka, 
wyklejanka, collage.

Format: A3 lub A4.

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych kl. 0 – III z terenu gminy: Domaniewice, 
Łowicz i Łyszkowice.
2.Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
3.Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

•Przedszkole;
•klasa 0 – I;
•klasa II – III.



Uwaga: Kopie ilustracji książkowych nie będą uwzględnione 
w konkursie.

4.Prace prosimy składać na adres:

•Gminny Ośrodek Kultury Domaniewice, ul. Główna 3

•Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem 
drukowanym.

Imię i 
nazwisko .................................................................................
............................. kl. .......
Nazwa 
placówki .................................................................................
..........................................
Nazwisko 
opiekuna .................................................................................
.....................................
Tytuł 
utworu ....................................................................................
...........................................

5.Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą 
oceniane.

Termin i miejsce składania prac:
18 maja 2018 r. do godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Domaniewicach.

6.Opiekun  zgłaszający  prace  uczestników  zobowiązany  jest
dołączyć wykaz wykonanych prac wg załączonego wzoru – zał.
nr 1.
7.Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z
przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz.
880) oraz do publikacji na wystawie i w Internecie.
8.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w
celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Uczestnik oraz
jego  rodzic  lub  opiekun  prawny  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie i publikowanie danych uczestnika-autora – zał.
nr 2.



9.Zgłoszenie  uczestnictwa  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z
wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na
potrzeby  konkursu  oraz  na  nieodpłatne  wykorzystanie
wizerunku zarówno ucznia jak i nauczyciela prowadzącego na
stronie internetowej i Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w
Domaniewicach,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Bocheniu  i
Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Łyszkowicach.
Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na
zasadach  przewidzianych  ustawą  z  29  sierpnia  1997  r.  o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
10.Zgodnie z art.  24 ust.  1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o
ochronie  danych  osobowych  informuję,  że  administratorem
danych  osobowych  uczestników  konkursu  są  organizatorzy
konkursu  tj.  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Domaniewicach,
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Bocheniu,  Gminny  Ośrodek
Kultury i Sportu w Łyszkowicach.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych swoich dzieci
oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale
niezbędne do realizacji konkursu i celów dokumentacyjnych.

11.Prace oceniać będzie Komisja powołana przez 
Organizatorów.
12.Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę:

•oryginalność, pomysłowość, estetykę pracy;
•samodzielność wykonania pracy;
•ogólne wrażenie estetyczne.

13.Otrzymane prace przechodzą na własność Organizatora 
konkursu i nie podlegają zwrotowi.
14.Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie 
nagród nastąpi 27 maja br. podczas Domaniewickiej Majówki w
Domaniewicach (o godzinie wręczenia opiekuno-wie zostaną 
poinformowani telefonicznie).
15.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z 
akceptacją warunków regulaminu.
16.Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie 
Organizatorów i na stronie Internetowej Organizatorów.

Zapraszamy do udziału!


