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KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY  

 „Wynalazki zmieniają świat”  
 

realizowany jest w ramach zadania „Oleum petroleum - Świet(l)na  przyszłość za 

sprawą Ignacego Łukasiewicza” z Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza  

w ramach PROGRAMU GRANTOWEGO „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA” 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy serdecznie zaprasza dzieci z klas IV-VIII szkoły 

podstawowej do udziału w konkursie plastyczno – technicznym inspirowanym działalnością 

społeczną, patriotyczną i naukową wybitnego Polaka Ignacego Łukasiewicza. 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Dębicy z siedzibą przy ulicy Akademickiej 10, 39-200 Dębica. 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie 

doskonaleniem ich umiejętności technicznych oraz wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej 

pomysł na innowacyjny wynalazek. Ignacy Łukasiewicz zapisał się w historii jako niestrudzony 

badacz, odkrywca i filantrop, działając w wielu miastach w ciągu swojego życia. Prace zgłoszone 

na konkurs powinny przedstawiać widoczne do dziś ślady jego działalności lub pokazywać jak 

dzisiaj możemy iść w jego ślady.  

Adresaci konkursu 

1. Konkurs adresowany  jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: 

I kategoria –uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

II kategoria –uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

  
  

PATRONAT HONOROWY 

 

MARSZAŁEK  
WOJEÓDZTWA ODKARPACKIEGO 
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3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie przez uczestnika jednej pracy, 

wykonanej samodzielnie.  

4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, 

klasa, nazwa szkoły, tytuł pracy. 

 

Zadanie konkursowe 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę projekt/prototyp wynalazku przyszłości, 

którego rolą byłoby udoskonalenie naszego przyszłego życia na Ziemi, a nawet zmiana znanej nam 

dotąd rzeczywistości.  

2. Forma pracy: plastyczna, przestrzenna, trójwymiarowa. Praca powinna być w rozmiarze 

umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora. 

3. Technika wykonania: dowolna. 

4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej wystawiana  

i nagradzana. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań 

formalnych. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby MiPBP w Dębicy przy ul. Akademickiej 10  

lub przesłać pocztą tradycyjną do 18 listopada 2022 r. na adres Organizatora:  MiPBP w Dębicy przy 

ul. Akademickiej 10, 39-200 Dębica – dopisek „Wynalazki zmieniają świat” (decyduje data na 

stemplu). 

7. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową. 

8. Karta do wydrukowania dostępna jest na stronie internetowej MiPBP w Dębicy: 

www.mbpdebica.eu.  

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Jury oceniać będzie: pomysłowość, oryginalność, wizjonerstwo, samodzielność i estetykę 

wykonania. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Organizatora oraz na Facebooku najpóźniej  

w dnia 25 listopada 2022 r. 

6. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe, a zdjęcia zwycięskich prac 

zostaną opublikowane na stronie internetowej MiPBP w Dębicy. Wszystkie prace biorące udział  

w konkursie zostaną wyeksponowane w ramach wystawy pokonkursowej. 

Postanowienia końcowe 

 

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

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. 

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

zawieszenia z ważnych przyczyn. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora, który uzyskuje prawo do umieszczania 

dostarczonych na konkurs prac (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie 

internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, jak również w lokalnej prasie 
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oraz na jej stronach internetowych i profilach społecznościowych. Zgłoszenie do udziału  

w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku 

informacyjnego RODO obowiązującego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy, 

dostępnego na stronie www.mbpdebica.eu oraz w siedzibie biblioteki. 
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Załączniki nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs plastyczno –techniczny „Wynalazki zmieniają świat” 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu  

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

Klasa 

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

Szkoła (adres): 

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

Imię i nazwisko sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu 

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

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

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

 

 

 
…..………………………………………….. 

                                             podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych  

i wizerunku mojego dziecka ……………………………………….…………………………………………………… na potrzeby 

organizacji Konkursu plastycznego - technicznego „Wynalazki zmieniają świat”, 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 rodzica lub 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.  

 

 

 

 

 

 


