
Regulamin konkursu plastycznego 
„B jak Bytom kryminalny”

§1.

Postanowienia ogólne

Organizatorami konkursu są  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu
zwana  dalej  SP  nr  3  oraz Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  prof.  Władysława  Studenckiego  
w Bytomiu zwana dalej „MBP”.

Celem konkursu jest:

a) rozwijanie zdolności plastycznych dzieci

b) pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności

c) promocja biblioteki, szkoły i miasta

d) rozwijanie zainteresowań czytelniczych

2. Konkurs jest skierowany  do uczniów szkół podstawowych. Odbędzie się w dwóch kategoriach
wiekowych

a) dla uczniów klas 1 - 3

b) dla uczniów klas 4 - 6

3. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy tj. pracownicy SP nr 3, MBP oraz ich rodziny.

§2.

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dowolną techniką plastyczną (za wyjątkiem
technik  przestrzennych)  prac  przedstawiających  postacie  znanych  detektywów  literackich  lub
filmowych (np. panny Marple, Herculesa Poirot, Sherlocka Holmesa, inspektora Gadżeta, drużynę
Scooby Doo) i wkomponowanie ich w krajobraz Bytomia. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formacie A4 lub A3.

3. W konkursie będą oceniane pomysłowość oraz staranność wykonania prac.

§3.

Przebieg i zasady konkursu

1. Od chwili ogłoszenia konkursu do 8 maja 2017 r. prace można dostarczać osobiście (Biblioteka  
SP nr 3 lub Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży MBP) lub pocztą z dopiskiem KONKURS
PLASTYCZNY: „B jak Bytom kryminalny”, pod wskazany adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Władysława Broniewskiego 

ul. Strażacka 2 
41-902 Bytom

2. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do:  przerwania,  zmiany,  przedłużenia  czasu
trwania konkursu lub jego odwołania z przyczyn od Nich niezależnych.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Prace plastyczne w formacie A4 lub A3

b) Formularz zgłoszeniowy w brzmieniu graficznym:



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko autora 
pracy *
Imię i nazwisko 
opiekuna prawnego *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Rok urodzenia autora 
pracy *
Nazwa i numer szkoły, 
klasa *
Nazwisko nauczyciela 
pod kierunkiem którego
powstała praca *
Tytuł pracy 
konkursowej *

c) Podpisane oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że  wyrażam zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie  przez MBP (Miejska  Biblioteka
Publiczna, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3) i SP nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3, 41-902 Bytom,
ul. Strażacka 2) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.  U.  nr 133 z 1997 r.,  poz.  883 ze zm.)  oraz jego wizerunku w celach związanych  
z  organizacją  konkursu.  Zostałem/am  poinformowany/a  o  prawie  dostępu  do  treści  danych
osobowych mojego dziecka dobrowolnie podanych oraz do ich poprawiania i usuwania”.

4. Prace przechodzą na własność organizatorów.
5.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15. 05.2017 r. o godz. 12.00 w gmachu MBP. Inauguracja 
zostanie połączona z wystawą nagrodzonych prac. 
6. Laureaci zostaną poinformowani o werdykcie telefonicznie lub mailowo.
7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

§4
Ochrona danych osobowych i publikacja prac

1. Prawa autorskie do zgłoszonych prac pozostają własnością ich autorów. SP nr 3 i MBP zastrzegają
sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich prac w postaci elektronicznej na stronie
SP nr 3 i MBP – zawsze z oznaczeniem ich autora.

2. SP  nr  3  i  MBP  zapewniają  poufność  danych  osobowych  uczestników  konkursu  –  prace
prezentowane  na  stronie  internetowej  będą  opisane  ograniczonymi  danymi  (imię  i  nazwisko
autora oraz tytuł pracy).

3. SP  nr  3  oraz  MBP  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  spowodowane
opublikowaniem  nieprawdziwych  danych  osobowych  bądź  innych  nieprawdziwych  informacji
dotyczącymi autorów.

4. Postanowienia  niniejszego  regulaminu  są  wyłącznie  podstawą  prowadzenia  konkursu,  a  ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do SP nr 3 i MBP.

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp3.bytom.pl  oraz w Bibliotece 
SP nr 3.

2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów 32 281 09 33  lub 32 787 
06 01 do 03 wew. 413 oraz adresami e-mail joannasynecka@gmail.com 
lub dld@biblioteka.bytom.pl

http://www.sp3.bytom.pl/
mailto:dld@biblioteka.bytom.pl
mailto:joannasynecka@gmail.com


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko autora 
pracy *
Imię i nazwisko 
opiekuna prawnego *
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Rok urodzenia autora 
pracy *
Nazwa i numer szkoły, 
klasa *
Nazwisko nauczyciela 
pod kierunkiem którego
powstała praca *
Tytuł pracy 
konkursowej *

„Oświadczam, że  wyrażam zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie  przez MBP (Miejska  Biblioteka
Publiczna, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3) i SP nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3, 41-902 Bytom,
ul. Strażacka 2) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 z 1997 r.,  poz. 883 ze zm.)  oraz jego wizerunku w celach związanych z
organizacją konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych osobowych
mojego dziecka dobrowolnie podanych oraz do ich poprawiania i usuwania”.

[data, imię nazwisko i własnoręczny podpis opiekuna prawnego dziecka]

_________________________________________________

* rubryki oznaczone gwiazdką są obowiązkowe


