
 

 

 

 

Dębica, dnia 19 października 2021 r.  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE PLASTYCZNYM Z OKAZJI  

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

„BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI” 

 

 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia upamiętniamy 

odzyskanie, po 123 latach niewoli, wolności i przywołujemy pamięć o osobach, które dla Polski 

poświęciły życie. Założeniem konkursu jest edukacja, popularyzacja wiedzy, a także 

wzmocnienie poczucia wspólnoty państwowej i wspólnoty lokalnej.  

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zaprasza uczniów klas IV-VIII z powiatu 

dębickiego do udziału w Konkursie plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

„Bohaterowie naszej wolności”.  
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

„BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI” 

 

 

I. Organizator konkursu 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

 

II. Cel konkursu 

1. Rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wzmacnianie szacunku do Ojczyzny, bohaterów i symboli narodowych. 

4. Kształtowanie świadomości historycznej oraz postaw patriotycznych. 

 

III. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

dębickiego.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu ma jest stworzenie znaczka pocztowego „Bohaterowie 

naszej wolności” o tematyce nawiązującej do obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości 11 Listopada. 

3. Technika wykonania prac dowolna: kredki, ołówek, plakatówki, akwarele, pastele, kolaż, 

wyklejanki (nie będą przyjmowane prace wykonane z materiałów sypkich  

i spożywczych). 

4. Format prac A3. Prace w innym formacie nie będą oceniane. 

5. Praca musi być wykonana indywidualnie, wyglądać estetycznie. 

6. Prace muszą być opatrzone danymi zgłoszeniowymi (formularz i karta zgłoszenia są do 

pobrania na stronie www.ckpit.poniatowa.pl). Niepodpisane prace nie będą oceniane. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

8. Prace konkursowe podlegają ocenie komisji konkursowej. 

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu (należy dołączyć informacje o uczestniku konkursu: imię 

i nazwisko, klasa, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu do kontaktu, 

adres e-mail). 

10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 

 

IV. Ocena prac konkursowych 

Konkurs jest jednoetapowy. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu, 

rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość  

i oryginalność nadesłanych prac. 
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V. Miejsce i termin nadsyłania prac 

 

1. Termin składnia prac upływa 4 listopada 2021 r., o godz. 17.00. 

2. Prace można należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Dębicy, Bibliolandia. Strefa dla dzieci., ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej MiPBP w Dębicy  

w dniu 5 listopada 2021 r.  

2. Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 listopada 2021 r., o godz. 10.00 w Czytelni 

i Dziale Zbiorów Regionalnych MiPBP w Dębicy podczas lekcji historii pt. „Symbole 

naszej historii” , którą poprowadzi pan Maciej Rędziniak z Biura Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.  

  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu 

i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania 

lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie  

internetowej: www.mbpdebica.eu.  

5. Komisja konkursowa ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania 

laureatów konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

  



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła (adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                        ……………………………………………..  

                                                        podpis opiekuna   
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych  

i wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby organizacji Konkursu plastycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

„Bohaterowie naszej wolności”, zgodnie  z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).  

        

 

                                                                                                                              
……………………………………………… 

                                                                                 data i czytelny podpis opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 - RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dębicy, adres: ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MiPBP w Dębicy: iod@gmbpdebica.eu. 

3. Państwa dane osobowe: 

1) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego, w tym 

ogłoszenia laureatów; 

2) będą przekazywane członkom komisji konkursowej; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

5) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

4. Posiadają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie 

określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 


