
Regulamin  wirtualnego konkursu plastycznego dla przedszkoli powiatu oleśnickiego z okazji 

Światowego Dnia Pluszowego Misia 

 

Organizator: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica 

 

1. Cele konkursu: 

 

- szerzenie informacji o stuletniej dziecięcej zabawce pluszowym misiu 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

- zachęcanie do poznawania nowych technik plastycznych i wykorzystywania materiałów 

recyklingowych  w dziecięcych pracach 

 

2. Założenia organizacyjne: 

 

- konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych w przedszkolach powiatu oleśnickiego 

 

- przedmiotem konkursu są sfotografowane  przestrzenne  prace plastyczne, wykonane dowolną 

techniką  przez całą grupę, przedstawiające misia-nie tylko pluszowego, mile widziane materiały 

recyklingowe użyte  w pracach. 

 

- każda grupa  biorąca udział w konkursie przesyła 1 fotografię wspólnie wykonanej pracy w wersji 

on-line na adres sowa@bibliotekaolesnica.pl. 

 

- termin nadsyłania prac 20 listopada 2020 do godziny 15.00. 

 

- fotografia  powinna być  opatrzona metryczką według poniższego wzoru: 

 

1) Nazwa przedszkola. 

2) Nazwa grupy. 

3) Imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego powstała praca konkursowa. 

 

3. Nagrody: 

 

- pierwsze 10  grup, które nadeślą swoje  fotografie prac plastycznych na adres mailowy Biblioteki 

dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową" sowa@bibliotekaolesnica.pl otrzyma nagrody  książkowe 

 

- pozostałe zgłoszenia nagrodzimy dyplomami za udział w konkursie 

 

- wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane 25 listopada 2020 r.  w formie wirtualnej 

wystawy na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaolesnica.pl i  na profilu fb „Biblioteka  

w Oleśnicy” 

 

4. Nadesłanie zdjęć prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikowanie 

wyników konkursu na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaolesnica.pl i profilu fb 

„Biblioteka w Oleśnicy” . 

 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Pani/Pana danych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja,  

z siedziba przy ulicy M. Reja 10, 56-400 Oleśnica. Z administratorem można się skontaktować 

poprzez adres adres e-mail: sekretariat@bibliotekaolesnica.pl tel. 533 351 410. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Danutę Majcher, z którym można się 

skontaktować poprzez email meksoft@vp.pl. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest 
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przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt a-e RODO*. 

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust.1 litera a, przesłanie e-maila oznacza 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailu. Podane dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z JRWA. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podejmowane 

żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, żądanie ich sprostowania oraz 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej zgody. Przysługuje Pani/Panu również 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

* RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 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. 

  

 

 


