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    Konkurs na najciekawsze przebranie 
w „Świetlnym korowodzie” 

w ramach projektu  
„Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość  

za sprawą Ignacego Łukasiewicza” 
 
 

Regulamin     
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs na najciekawsze przebranie w ramach projektu „Oleum petroleum – Świet()na 
przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza”. Grant w ramach projektu „Rozgrzewamy 
Polskie Serca” 

2. Organizatorem konkursu jest Miasto Dębica, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Dębicy oraz Szkoła Podstawowa nr 10  im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy. 

 
 

II. PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja najciekawszego przebrania wykonanego według 
własnego pomysłu w „Świetlnym korowodzie”, który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 
roku godz. 10.00, ulicą Ignacego Łukasiewicza w Dębicy,  

2. Cele Konkursu : 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży 

 Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych 

 Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła. 

 Pogłębianie więzi społecznych przy wspólnym tworzeniu dzieła w środowisku 
szkolnym. 

 
III. ADRESACI KONKURSU 

 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU 

 
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków oraz czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) stanowiącą integralną część Regulaminu. 
2. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko 
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3.  uczniów, nazwa szkoły, telefon kontaktowy, adres mailowy. Zgłoszenie można przesłać na 
adres mailowy biblioteki: dyrektor@mbpdebica.eu, lub telefonicznie - Czytelnia i Dział 
Zbiorów Regionalnych 14 683 35 04 w. 11. 

4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 15 uczniów.  
5. Udział w „Świetlnym korowodzie” w przebraniu według własnego pomysłu nawiązującego do 

życia i działalności Ignacego Łukasiewicza, wykonanego z materiałów ogólnie dostępnych 
(papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, 
drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp.) 

6. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonane przebranie. 
7. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na opublikowanie imienia i 

nazwiska oraz jego wizerunku na stronie internetowej Organizatorów konkursu oraz w 
lokalnych mediach, a w przypadku laureatów również osób towarzyszących mu przy 
odbieraniu nagrody. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i promocji .  
 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 w Szkole Podstawowej nr 10 w 
Dębicy, przy ul Huberta Wagnera 4, po zakończeniu korowodu. 

2. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas konferencji „Dziedzictwo Ignacego 
Łukasiewicza”, która odbędzie się 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Domu Kultury 
i Kinie Śnieżka w Dębicy.  

3. Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki oraz profilu 
facebook. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w dniu rozstrzygnięcia. 

 
VI. KRYTERIA OCENIANIA 

 
1. Prace oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów: 

 Zgodność z tematem i kreatywność  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze  przebrania,  które zostaną nagrodzone.  
2. Organizator dla laureatów konkursu przewidział nagrody rzeczowe oraz bony do Empiku, 
umożliwiające zwycięzcom realizować i pogłębiać swoją pasję. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu  przez uczestnika. 
2. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację pracy na stronie  Biblioteki. 
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego 
obowiązku informacyjnego RODO obowiązującego Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Dębicy. 

mailto:dyrektor@mbpdebica.eu
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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 prze-

twarzania, 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 prze-

pisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  
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Załączniki nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs na najciekawsze przebranie w „Świetlnym korowodzie” 

w ramach projektu „Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………….. 

11. ……………………………………………………….. 

12. ……………………………………………………….. 

13. ……………………………………………………….. 

14. ……………………………………………………….. 

15. ……………………………………………………….. 

 

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

Szkoła (adres): 

 

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

Imię i nazwisko sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu 

 

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

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

 

 

 

 
…..………………………………………….. 

Podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej osoby  
 


