
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI  

JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO” 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, 

Romanów 25, 21-518 Sosnówka.  

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Magdalena Sokołowska, e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl, tel.83 379 30 14 

 

II. Cele konkursu 

1. popularyzowanie twórczości i biografii Józefa Ignacego Kraszewskiego, 

2. rozwijanie czytelnictwa u dzieci, 

3. rozwijanie umiejętności plastycznych, 

4. rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci w 2 grupach wiekowych: 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 klasy I- III szkół podstawowych.     

 

IV. Warunki konkursu 

Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej według poniższych kryteriów: 

1. praca w formacie A3 lub A4 przedstawiająca ilustrację do wybranej bajki Józefa Ignacego 



Kraszewskiego, 

2. praca wykonana dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wydzieranka itp.), 

3. maksymalna ilość prac przygotowanych przez autora - 1 sztuka, 

4. prace należy czytelnie opisać podając na odwrocie imię i nazwisko ucznia, klasę, adres, imię 

i nazwisko opiekuna prawnego, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko 

nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, tytuł utworu, który 

zainspirował autora do pracy – wg załączonego wzoru. 

 

V. Termin nadsyłania prac 

Prace przygotowane zgodnie z warunkami konkursu należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2023 

roku na adres: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka 

 

VI. Nagrody 

W każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych i nagrodzonych trzech laureatów oraz pięć 

wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej liczby wyróżnień w 

przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych. Lista laureatów zostanie opublikowana na 

profilu Facebook oraz na stronie internetowej Muzeum.  

 

VII. Kryteria oceny 

Prace będą ocenione przez komisję konkursową w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 roku, 

według następujących kryteriów: 

1. zgodność z tematem, 

2. pomysłowość i oryginalność, 

3. estetyka wykonania prac. 

 

VIII. Postanowienia ogólne 

1. Prace, które nie spełniają warunków konkursu, zostały nadesłane po wyznaczonym 

terminie, lub do których nie dołączono oświadczenia RODO (zał.1)  nie będą podlegały 

ocenie.  

2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych wybranych prac w celach promocji i edukacji.  



4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum J. I. Kraszewskiego w 

Romanowie: http://www.muzeumkraszewskiego.pl/ 

6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny 

1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, 

administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Muzeum 

Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka, tel. 

833793014. 

2. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl lub tel. 

833793014, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 

4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja konkursowa 

powołana przez Dyrektora Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 

5. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora 

danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza 

zwycięzca) i wizerunku są użytkownicy strony internetowej www.muzeumkraszewskiego.pl, 

www.powiatbialski.eu , profilu na portalu Facebook oraz Gościńca Bialskiego. 

6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, - żądania sprostowania 

swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w 

przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 



7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 

danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

9. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r., i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Oświadczenie RODO 

2. Wzór opisu pracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

w konkursie „DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO” i akceptuję jego 

regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

danych osobowych mojego dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia w celach organizacyjnych                    

i promocyjnych konkursu „DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO”  

 

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

                                                                   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego 

dziecka, pozyskanych na potrzeby realizacji konkursu „DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI JÓZEFA IGNACEGO 

KRASZEWSKIEGO”. Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniania powyższych danych na 

wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, internet, przekaz prasowy), bezterminowo, 

bez ograniczeń terytorialnych- wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

niniejszego wydarzenia.  

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

                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia 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) jest w Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Romanowie z siedzibą w Romanów 25, 21-518 Sosnówka (nr tel. 
833793014, e-mail: muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl) 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dorota Demianiuk, email: 
muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl. 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i promocji konkursu 
„DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe 
Pani/Pana dziecka będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy 
prawa.  
 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub 

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 



 

Opis pracy 

Imię i nazwisko ucznia: …......................................................... 

Adres ucznia:............................................... 

Nazwa i adres szkoły: …...................................................................................................... 

Klasa: …..... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:..................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:................................................... 

Tytuł utworu, którego dotyczy praca konkursowa:...................................................... 

Telefon kontaktowy:........................................... 

 

                                                    

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

(podpis nauczyciela)                                                                (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


