
KONKURS PLASTYCZNY 

„PORA NA ILUSTRATORA” 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Zofii Nasierowskiej ) w Ełku, ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk 

2. Praca powinna przedstawiać ilustrację do ulubionej książki przeczytanej w bibliotece. 

3. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5 -15 lat 

4. Prace mają być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną. 

5. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 samodzielnie wykonaną pracę o wymiarach 60 x 100 cm 

(format dużego brystolu) lub 40 x 60 cm (A3) 

6. Praca powinna na odwrocie zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, tel. kontaktowy 

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć do pracy kartę zgłoszeniową (wypełnioną przez rodzica lub 

opiekuna) 

8. Prace należy dostarczyć do 24.07.2021 r. do Oddziału dla dzieci. 

9. Dostarczone prace oceni jury. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 30.07.2021 r. o 

godz. 11.00 w MBP w Ełku 

11. Organizator nie zwraca prac konkursowych 

12. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody 

13. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rejestracji fotograficznej 

podczas konkursu i uroczystości wręczenia nagród, a także wykorzystania wizerunku uczestnika i 

wykonanych fotografii w prowadzonych przez Organizatorów konkursu działaniach promocyjnych, 

w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach internetowych i profilach 

społecznościowych. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w 

Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 87 621-80-

89 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl 

3.Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy na podstawie regulaminu. 

4.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji konkursu. 


