
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE 

OGŁASZA 

KONKURS PLASTYCZNY 

Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 

 

1. Organizator konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów , ul. Broniewskiego 10C. 

 

2. Cele konkursu: 

a)  uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z tzw. „niskiej emisji”; 

b) rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu 

dziecka; 

c)  promowanie wśród dzieci ekologicznych postaw; 

d) kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności, inspirowanie dzieci             

do twórczych poszukiwań. 

 

3. Temat konkursu: „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji”. 

 

4. Uczestnicy: dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z Przedszkoli Samorządowych                 

w gminie Chrzanów.  

 

5. Warunki udziału w konkursie: 

a)  uczestnicy konkursu wykonują przestrzenną pracę plastyczną (makietę) zgodną z tematyką 

konkursu; 

b)  technika prac: wykorzystanie surowców wtórnych; 

e)  każda instytucja (przedszkole) przesyła do Organizatora maks. 3 wybrane prace; 

f) prace nadesłane na konkurs muszą być odpowiednio opisane: do każdej pracy należy 

dołączyć kartkę z danymi autora (nazwisko i imię dziecka oraz nazwa przedszkola); 

g) warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest dostarczenie wypełnionych załączników: 

    - zgłoszenia do konkursu (zał. nr 1) 

    - zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zał. nr 2) 



    - zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna uczestnika konkursu (nauczyciela) 

(zał. nr 3). 

 

6. Ocena prac: 

a)   prace oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu; 

b) ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, zgodność                  

z tematyką konkursu, stopień trudności zastosowanej techniki, samodzielność wykonania 

pracy; 

c)  decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna; 

d)  nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

 

7. Terminarz: 

15 XI 2017 r. - ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych. Prace należy dostarczyć do 

Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C. 

17 XI 2017 r. - posiedzenie Jury, wyłonienie zwycięzców; 

20 XI 2017 r. – przesłanie informacji o wynikach konkursu na adres mailowy wskazany                    

w karcie zgłoszeniowej; 

27 XI 2017 r. godz. 10.00 – uroczyste spotkanie finalistów, ogłoszenie wyników konkursu             

i wręczenie nagród. 

 

8. Nagrody: nagrody rzeczowe otrzymają laureaci I, II i III miejsca, pozostali uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Janina Onyszkiewicz - kierownik Oddziału dla Dzieci 

tel. 32/ 763 27 53,  e-mail: dzieciecy@mbp.chrzanow.pl 

 

 

      

 
 
 



 
 
 

 

 

Załącznik nr 1 

    Zgłoszenie do konkursu plastycznego 

 „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” 

 

1. Nazwa przedszkola……………………………………………………………………. 

       Adres…………………………………………………………………………………………. 

       Telefon………………………………………………………………………………………. 

       e-mail:……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Lista uczestników Konkursu: 
 

L. p. Imię i nazwisko dziecka Nazwa/numer grupy 

1.   

2.   

3.   

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

Adres mailowy oraz nr telefonu opiekuna projektu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie 
danych osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………….................................................... 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów 
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, 
czym dymi komin sąsiada” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 
81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U.         
z 2016 r. poz. 666 z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki w  publikacjach 
na portalach internetowych zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie 
oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w Chrzanowie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 
czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę 
podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą 
przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

 

……………………………………….…………………….……… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
* Zaznaczyć właściwe 



Załącznik nr 3 

Zgoda nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu                                                          
na przetwarzanie danych osobowych  

……………………………………………………………………………………….  
nazwa i adres placówki 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

……………………………………….................................................... 
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów 
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, 
czym dymi komin sąsiada” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku 
wyłonienia mojego podopiecznego jako laureata zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z 
późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy 
w  publikacjach, na portalach internetowych zarządzanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w Chrzanowie. Niniejsza 
zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającemu  dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę 
podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą 
przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

………………………………………..…………….……… 
Data i podpis nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

* Zaznaczyć właściwe. 
 


