
 
Regulamin konkursu „WIERSZ W JESIENNYCH BARWACH” 

 
 

1. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne.  
 

2. Cele konkursu:  
 

a) promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne, 

b) utrwalenie wizerunku Biblioteki, jako miejsca przyjaznego 
dzieciom, 

c) rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności plastycznych 
wśród dzieci. 

  
3. Do konkursu zapraszamy Dzieci w wieku od 5 do 11 lat , które posiadają 

kartę czytelnika Biblioteki oraz które otrzymają pisemną 
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. (załącznik nr 1) 

  
4. Prace konkursowe należy złożyć do 19 listopada 2021 r. 

 
5. Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji dowolną techniką do 

wiersza „Jesienny Pociąg” Doroty Gellner (załącznik nr 2). Praca powinna 
mieć format od A4 do A2. 

 
6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem 

oraz wiekiem dziecka. 
 
7. Prace konkursowe nie będą odsyłane. 

 
8. Prace konkursowe oraz podpisaną kartę zgłoszenia należy przynosić do 

Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym lub którejkolwiek z jej filii 
(w Przeźmierowie, Baranowie lub Lusowie), bądź przesyłać pocztą na 
adres: Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 2a, 
62-080 Tarnowo Podgórne. 

 
9. Prace nie podpisane, przekazane po terminie, prace bez podpisanej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (załącznik1.) nie będą 
brały udziału w konkursie. 



 
10. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysł, samodzielność 

wykonania, kompozycja oraz walory estetyczne pracy.  
 
11.  Jury powołane przez Organizatora dokona oceny otrzymanych prac 

i nagrodzi najciekawsze z nich.  
 

12.  Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki do dnia  
26 listopada 2021r. 

 
13.  Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków 

uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodę na 
opublikowanie pracy. 

 

14.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 
Biblioteka Publiczna Gminy w Tarnowie Podgórnym z siedzibą ul. 
Ogrodowa 2a w Tarnowie Podgórnym tel.: 61 814 74 11, email: 
biblioteka@tarnowo-podgorne.pl. 
 

15.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych 
uczestników wydarzenia tylko w celu organizacji Konkursu oraz w celu 
działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki. 
 

16.  Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych jest pisemna zgoda zgłaszającego na 
uczestnictwo ww/wwydarzeniu (art. 6 ust. 1 pkt aRODO). 
 

17.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki. 
 

18.  Zgoda na udział w konkursie znajduje się w załączniku nr 1 . 

 


