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Regulamin Konkursu 
 

„Najciekawsze przebranie. Bajkowa postać z książki”  
 
 
Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie. 
 
Cele konkursu:  

• Rozbudzanie zamiłowania do sięgnięcia po książkę i do czytania;  

• Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka;  

• Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych. 

 
Adresaci: 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 

• 2-6 lat; 

• 7-15 lat. 
 
Zadanie konkursowe: 
Zadaniem jest przygotowanie przebrania za bajkową postać z książki wykonanego własnoręcznie według 
autorskiego pomysłu oraz prezentacja go podczas Bajkowego Pikniku z książką w dniu 10 września 2022 
r.  
 
Zasady udziału w konkursie: 
1. Konkurs odbędzie się 10 września 2022 roku o godz. 12.30. Uczestnicy podzieleni na dwie kategorie 

wiekowe zaprezentują przebranie na scenie w kolejności otrzymanych numerów startowych.  
 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie przebrania według autorskiego pomysłu  
z dowolnych materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, 
skóra, materiał skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp.)  
W wykonaniu przebrania dozwolona jest pomoc innych osób.  

4. Stroje nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych haseł i symboli nawołujących do przemocy oraz 
agresji, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących 
grupy społeczne. 
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5. Udział dziecka w konkursie zgłaszany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych poprzez formularz 
dostępny na stronie PBW w Krakowie lub w dniu Bajkowego Pikniku w godz. 11.00-12.00 (w punkcie 
rejestracji w holu na parterze Biblioteki).  

6. W dniu konkursu wszystkie osoby zapisane otrzymają numer startowy. Numery będą wydawane w 
punkcie rejestracji w holu na parterze Biblioteki w godz. 11.00-12.00. Numer należy przykleić na 
kostiumie w widocznym miejscu. 

7. Po zaprezentowaniu wszystkich uczestników z danej grupy wiekowej Komisja Konkursowa dokona 
oceny przebrań według kryteriów oceny. 

8. Każde dziecko może zaprezentować jedno przebranie. 
9. Komisję konkursową powołują Organizatorzy.  
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania Pikniku.  
 
Kryteria oceny i zasady przyznawania nagród 

1. Komisję konkursową powołają Organizatorzy. 
2. Przebrania będą oceniane według podziału na kategorie wiekowe:  

• 2-6 lat; 

• 7-15 lat. 
3. Komisja dokona oceny kostiumu według następujących kryteriów:  

• Oryginalność i pomysłowość (1-5 pkt); 

• Estetyka wykonania stroju (1-5 pkt); 

• Wkład pracy (1-5 pkt); 

• Różnorodność wykorzystanych materiałów (1-5 pkt). 
4. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 
Postanowienia końcowe: 
1. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika Konkursu uzupełniając formularz zapisów online lub w dniu 
Pikniku wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia 
zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody. (załącznik nr 1) 

3. Rodzice / opiekunowie prawni uczestnika konkursu mają prawo wglądu do danych osobowych 
uczestnika oraz ich weryfikacji.  

4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej https://www.pbw.edu.pl/. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

6. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pbw.edu.pl/
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie „Najciekawsze przebranie. Bajkowa postać  

z książki” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja. 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Najciekawsze przebranie. Bajkowa postać z książki”   

i jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu. 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 

rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych oraz materiałach reklamowych 

organizatorów konkursu.  

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119, Kraków), al. F. Focha 39 oraz zostałam/zostałem poinformowany  

o administratorze danych osobowych, o celu ich przetwarzania, czasie przetwarzania, możliwości przekazywania, 

prawie dostępu do treści, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia 

danych, prawie do cofnięcia zgody. 

IV. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o działalności czytelniczej oraz edukacyjno-

szkoleniowej prowadzonej przez bibliotekę oraz instytucje z nią współpracujące.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, 

iż: 

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Hugona 

Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email: ochronadanych@pbw.edu.pl. 

3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Najciekawsze przebranie. Bajkowa 

postać z książki” na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji konkursu oraz zadań szkoleniowo edukacyjnych, w tym do 

kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do usunięcia danych (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do 

realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania). 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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