
 

Regulamin Gminnego Konkursu na najciekawszą  
ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 2022-

„Oczami Wyobraźni”
I. Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
ul. Strażacka 5
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel. 12 388 45 16
mail: gckib@iwanowice.pl

II. Prace należy składać osobiście w budynku Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach ul. Strażacka 5
1.  Aby  zgłosić  pracę do konkursu należy przynieść  wykonaną zakładkę do książki  wraz  z
wypełnioną i podpisaną Zgodą na udział w konkursie oraz podpisaną Klauzulą RODO.

III. Termin składania prac: od 16.03.2022 – 28.03.2022 r.
1. Prace konkursowe pojawią się na stornie fanpage’u Facebook Gminnego Centrum Kultury i
Bibliotek w Iwanowicach w dniu 29.03.2022 r.

IV. Celem konkursu jest:
1. Zainteresowanie dzieci książką.
2. Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych dzieci.
3. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
4. Promocja biblioteki, książki, a także czytelnictwa.
5. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Tematem konkursu jest samodzielnie, własnoręcznie i indywidualnie wykonana zakładka
do książki wg własnego pomysłu, zgodna z podanymi wymiarami.
2. Prace powinny mieć postać zakładki do książki o wymiarach 5,5 cm x 21 cm (wymóg 
konieczny).
3. Technika: dowolna, płaska technika plastyczna, zakładka wykonana na papierze, w 
intensywnym nasyceniu koloru.
4. Prace powinny mieć postać jednostronnej zakładki.
5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) wykonać zakładkę do książki,
b)  dostarczyć  wykonaną  pracę  do  budynku  GCKiB  ul.  Strażacka  5,  wraz  z  wypełnioną  i
podpisaną  Zgodą  oraz  podpisanym  Regulaminem  na  udział  w  konkursie  oraz  podpisaną
Klauzulą RODO do dnia 28.03.2022 roku.

VI. Kategorie:
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na
terenie Gminy Iwanowice (od 7 lat).

VII. Kryteria oceniania:
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1.  O  wyłonieniu  zwycięzców  decyduje  ilość  oddanych  polubień  /reakcji  „Lubię  to!”  pod
postem prezentującym zgłoszoną pracę, na fanpage’u Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach, w dniach głosowania tj. Od 29.03. do 04.04.2022 r. do godziny 12:00.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu:
1.  Lista  nagrodzonych  osób  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz fanpage’u na Facebooku.

IX. Nagrody:
1.  3  prace,  które  zdobędą  największą  ilością  głosów  otrzymają  nagrody  niespodzianki,
których  odbiór  będzie  możliwy  w  siedzibie   Gminnego  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w
Iwanowicach. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia prac wyróżnionych.
2. W nagrodę zakładka, która otrzyma największą ilość głosów (pierwsze miejsce) zostanie
wydrukowana  i  będzie  rozpowszechniana  nieodpłatnie  w  Bibliotekach  na  terenie  Gminy
Iwanowice.
3. Termin odebrania nagrody przez uczestników zostanie podany w późniejszym terminie.
4. Nagrody można odebrać do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, po tym terminie nagroda
przepada.

X. Postanowienia końcowe:
1. Przystępując do konkursu, poprzez dostarczenie do budynku GCKiB wykonanej zakładki, 
rodzic lub opiekun Uczestnika:
a) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie,
d) zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie
ich poprawiania.
e) wyraża zgodę na publikację pracy (zakładki)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu.
4. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs oraz ma prawo rozpowszechniać
pracę  autora  zwycięskiej  zakładki  na  własne  potrzeby  (praca  zostanie  wydrukowana  i
darmowo rozpowszechniana w Bibliotece). W związku z tym, rodzic lub opiekun uczestnika
zwycięskiej zakładki zrzeka się praw autorskich swojego dziecka i nie będzie wnosił roszczeń
finansowych wobec GCKiB.



 


