
„Zakładka do książki” 
 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 

powiatu kościerskiego 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Kościerzynie 

 

CELE KONKURSU 
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.  

2. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci          

i młodzieży.  

3. Kształtowanie poczucia estetyki. Doskonalenie sprawności 

manualnych.  

4. Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

kościerskiego  

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe 

KATEGORIA I- KL.0-3 

KATEGORIA II – KL. 4-5 

KATEGORIA II – KL. 6-8 

3. Uczestnicy przygotowują autorskie (tj. samodzielne, według własnego 

projektu) prace plastyczne w postaci zakładki do książki. Technika 

dowolna, kształt   i format pracy dowolny. Uczniowie klas VI-VIII 

dodatkowo umieszczają na zakładce tekst dotyczący książki albo czytania.  

4. Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć 

osobiście lub przesłać w terminie od 6-24 maja 2019 r. do siedziby 

Biblioteki na adres: 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 

Filia w Kościerzynie 

ul. Rynek 21 (parter) 

83-400 Kościerzyna 

 

NAGRODY 
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organiza-

tora. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: oryginalność             

i estetykę, pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych           

do wykonania zakładki oraz praktyczność.  

2. Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował atrakcyjne nagrody 

książkowe.  



3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu 

bez jego rozstrzygnięcia, w takim przypadku nagroda nie zostanie przyzna-

na. 

4. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 05 czerwca r. 

o godz. 12.00. Informacje o laureatach zostaną też zamieszczone na 

Fanpage Facebook Biblioteki Pedagogicznej. Wystawa prac potrwa do 

końca sierpnia b.r. w siedzibie Biblioteki. Po tym czasie każdy uczestnik 

będzie mógł odebrać swoją pracę. Biblioteka nie odsyła prac na własny 

koszt. 

 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysłu-

guje im pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych 

prac konkursowych i że prace konkursowe ( ich treść i forma) nie naruszają 

praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a także, 

że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe 

stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu 

i dołączeniu karty zgłoszenia akceptują warunki regulaminu Konkursu -

wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie projektu w prasie, 

Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej do celów promocji 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że: 
1. Administratorem danych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, 80-401 Gdańsk 

Al. Gen. J. Hallera 14. 
2. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż na podstawie 

przepisów prawa. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, w szczególności: 

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
b. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
c. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
d. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności służącej inspirowaniu i 

promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej. 
5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są w siedzibie PBW     

w Gdańsku- Filia w Kościerzynie. 

2. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w siedzibie PBW w Gdańsku- 

Filia w Kościerzynie. 

3.Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na Fanpagu 

Facebook Biblioteki. 

 


