
Regulamin Konkursu Plastycznego  
 dla  klas  I - III szkoły podstawowej 

Organizowanego w ramach XV edycji „Pożeraczy książek” 
 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego, zwanego dalej Konkursem, jest Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem, oraz 
Gmina Wałbrzych. 

§ 2 

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych wśród uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. 

§ 3 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
„Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu ul. Rynek 9 oraz na stronie internetowej Biblioteki 
www.atlanty.pl. 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać u pracowników Działu Dziecięco-Młodzieżowego, 
Rynek 9, tel. 74 648-37-07 

§ 4 

Uczestnicy 

Konkurs ma charakter indywidualny,  mogą w nim brać udział uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej.  

§5 

Warunki uczestnictwa 

1. Przedmiotem  konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, która będzie ilustracją do 
fragmentu książki Agnieszki Tyszki „Zosia z ulicy Kociej”. Organizator dopuszcza 
wybór fragmentu lub zilustrowanie całości cytatu zapisanego w Załączniku nr 2. 
Oceniana będzie spójność ilustracji z tekstem a także pomysł, estetyka i ogólny wyraz 
artystyczny. Praca powinna być wykonana w formacie A-4 techniką dowolną.  Prace 
przestrzenne zostaną odrzucone. 

2. Prace konkursowe należy składać w zaklejonych kopertach bezpośrednio w Dziale 
Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” ul. Rynek 9 
w Wałbrzychu w terminie  do 8  listopada 2021 r.  z dopiskiem „Pożeracze Książek 
2021”.  

 

3. Do pracy należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz imię 
i nazwisko opiekuna, adres e-mail szkoły oraz wymagane w Konkursie zgody (Załącznik 
nr 1 do Regulaminu). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac 
konkursowych w celu promocji wydarzenia lub Biblioteki. 



§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na koniec listopada 2021 r.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 7 

Finał Konkursu 

1. Informacje o zwycięzcach Konkursu, Organizator prześle do 6 grudnia br. na adres 
e-mailowy szkoły, podany przy zgłoszeniu. 

2. W dniu 13.12.2021r. o godz. 11.15 w siedzibie PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” 
ul. Rynek 9 w Wałbrzychu, dla laureatów Konkursu odbędzie się spotkanie autorskie 
Agnieszki Tyszki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 

3. Wręczenie nagród nastąpi około godziny 12:00 podczas finału Powiatowego     
Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     

                  Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu Plastycznego 
dla klas I - III szkoły podstawowej organizowanego w ramach  

XV Powiatowego Konkursu  Czytelniczego „Pożeracze Książek” 
 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z udziałem dziecka ……………………………………………………………..……….........………………………                                  
                                                                                    (imię  i nazwisko dziecka)  
w XV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Pożeracze książek”, organizowanego przez 

Powiatową  i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 

(PiMBP):  

 (prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola) 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu 

przeprowadzenia powiatowego konkursu czytelniczego „Pożeracze książek” 

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PiMBP w materiałach promocyjnych 

tradycyjnych oraz na stronach internetowych (www.atlanty.pl, facebook, 

instagram, you tube), prowadzonych przez PiMBP wizerunku  dziecka 

utrwalonego podczas Finału powiatowego Konkursu. 

 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Bibliotekę 

pracy konkursowej dziecka w materiałach promocyjnych  i prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej  oraz w innych formach utrwaleń. 

 

 
……………………………………… 

(miejscowość, data) 

  
……………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 
Informujemy, że:  
 
• administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP), 
 58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 
• dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”; 
• podanie danych osobowych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest niezbędne do udziału w Konkursie; 
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia Konkursu; w przypadku zgody na publikację wizerunku, 
może on być publikowany do czasu wycofania zgody lub zamknięcia stron internetowych prowadzonych przez PiMBP; 
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  
• podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia, przy czym wycofanie zgody 
może uniemożliwić udział w Konkursie; 
• w siedzibie administratora prowadzony jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia; 
administratorem danych z monitoringu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 
• kontakt z inspektorem ochrony danych w PiMBP: tel. 746483724, iod@atlanty.pl 
 
 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu Plastycznego 

dla klas I - III szkoły podstawowej organizowanego w ramach  
XV Powiatowego Konkursu  Czytelniczego „Pożeracze Książek” 

 
 
 
 

Fragment tekstu z książki „Zosia z ulicy Kociej” – A. Tyszka 

 

„(…) Ciotka Malina przewiesza sobie przez ramię kocie akcesoria (miska, karma, kocyk) 
i rozpoczyna wspinaczkę. Kot na dachu ani drgnie. Łypie tylko jednym okiem. Wszystko układa się 
świetnie, choć moim zdaniem drabina nieco się chwieje. Kiedy ciotka jest już na górze – okazuje 
się, że miałam rację. Żelastwo z łoskotem spada na ziemię. Huk jest straszny i kot aż podskakuje. 
Ciotka natomiast zachowuje zimną krew.  

-Uwięziona! Jak królewna w wieży! –mówi z zachwytem Mania 

-O rany – mówię – trzeba wezwać pomoc. (…) 

(…)-Prosimy o pomoc. Nasza ciocia utknęła na dachu – mówię zdyszanym głosem. 

-Czy wleciała tam na miotle?- dopytuje się sąsiad z uśmiechem, a ja kręcę głową. Z głębi 
mieszkania nadciąga sąsiadka w koszuli nocnej i torebce foliowej na głowie. Nigdy czegoś takiego 
nie widziałam i przyznam, że nie rozumiem, po co nosić na głowie torebkę, gdy nie pada deszcz? 
Może to jest lecznicze? I pomaga na włosy?                                                                                                                                 

 Sąsiad bierze pod pachę swoją lekką, składaną drabinkę, a sąsiadka podręczną apteczkę 
z narysowanym krzyżykiem. Tak się obydwoje spieszą, że zapominają o swoich nocnych strojach. 
Ale nie zapominają poczęstować mnie cukierkiem. Wyglądamy jak bardzo dziwna ekspedycja 
ratunkowa. Na nasz widok ciotka wydaje okrzyk zachwytu. Mania także. Tylko Misio obgryza 
paznokcie z nerwów, a Krzysio najspokojniej w świecie śpi na trawniku. Sąsiadka podnosi go 
delikatnie i otula kocem, który wzięła z domu razem z apteczką.                                                                                                                             

   Potem wszystko już toczy się błyskawicznie. Ciotka zostaje uwolniona, kot daje susa na drzewo  
i znika a my lądujemy w kuchni. Tam pijemy herbatę, jemy kanapki i kocie języczki, 
zaprzyjaźniamy się z panem Stefanem i panią Henią. Są całkiem mili i mają więcej cukierków. 
W apteczce.” 

 
 


