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„Gorąco polecam” 
Konkurs na ilustrację okładki ulubionej książki 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie, 

ul. 3 Maja 22, 41-506 Chorzów 

e-mail: chorzow@pbw.katowice.pl, nr tel.: 501 647 965  

 

II. CELE KONKURSU 

Upowszechnianie czytelnictwa. 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. 

Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych. 

Wspieranie aktywności twórczej dzieci. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 

z województwa śląskiego. 

 

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej techniką KOLAŻU 

przedstawiającej okładkę ulubionej książki. 

2. KOLAŻ to technika artystyczna polegająca na formowaniu na papierze 

kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazety, tkaniny, fotografie, drobne 

przedmioty codziennego użytku). 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace. Rozmiar pracy nie 

może przekraczać formatu A4. 

4. Prace należy składać w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie przy ul. 3 Maja 22 (budynek 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie) do 25 października 

2021 r.  

5. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną metryczkę (Załącznik nr 1) 

oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w konkursie 

(Załącznik nr 2). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października 2021 r. O szczegółach 

rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo – na adres 

placówki.  
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7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościonych biblioteki. 

8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

9. Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury. 

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Biblioteka zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania prac na wystawie pokonkursowej.  

11. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 

04.05.2016 r.). 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Imię i nazwisko autora 
pracy 

 

Klasa 
 

 

Nasza szkoły 
 

 

Adres szkoły 
 

 

Imię i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna 

 

Adres email i telefon 
kontaktowy 
nauczyciele/opiekuna 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

..........................................................................................         ............................................................ 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                    (miejscowość, data) 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE  

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
........................................................................................... …………...............…………………………………….…… 
                                                                              (imię i nazwisko) 
 
w  konkursie ..................................................................................................................................... 
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach, Filię w 
Chorzowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. 
w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 
 

........................................………………………………………………. 
  (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 


