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REGULAMIN 

II edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu 

„Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” 

pn. „Co by było gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Polska Literatura Dziecięca 

i Młodzieżowa w ilustracji” są Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej 

w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, 

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Stowarzyszenie Bibliote-

karzy Polskich Oddział w Toruniu oraz „Dorotkowo” Fundacja na rzecz Doroty Targow-

skiej i Jej Przyjaciół. 

2. Konkurs jest organizowany corocznie, w ramach cyklicznej wystawy poświęconej literatu-

rze dziecięcej i młodzieżowej, organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. 

Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikań-

ską w Toruniu oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. 

§ 2 

Cele konkursu 

Głównym celem tegorocznej edycji jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci 

i młodzieży, zachęcanie młodych ludzi do wykraczania poza schematy, do spekulacji intelektual-

nych, do tworzenia oryginalnych obrazów i rozbudowywania ich w niepowtarzalne historie. Do 

istotnych celów konkursu należy także: 

1. wspieranie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej oraz nauczycieli języka polskiego i plastyki uczących w szko-

łach podstawowych i średnich, 

2. wspomaganie w pracy nauczycieli terapeutów i edukacji specjalnej, 

3. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

4. rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży, 

5. pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

6. popularyzowanie różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych,  

7. zachęcanie uczniów do podejmowania zadań wykraczających poza kanon obowiązkowej 

nauki, 

8. promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. 
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§ 3 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych, a także podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 

stowarzyszeń i fundacji obejmujących swą opieką dzieci i młodzież z niepełnospraw-

nościami. 

2. Każda praca może mieć tylko jednego autora; w konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe. 

3. Prace wykonane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i oryginalnymi. Nie mogą 

odwzorowywać istniejących już ilustracji książkowych. Nie powinny też być pracami 

prezentowanymi na innych konkursach plastycznych. 

4. Każdy uczestnik powinien mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela instytucji 

edukacyjnej, którą będzie reprezentował. Jeden nauczyciel może objąć opieką kilku 

uczniów/podopiecznych. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do konkursu 

oznacza nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów konkursu majątkowych praw 

autorskich do nich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). W szczególności, 

organizatorzy konkursu mają prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych 

poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do 

obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

6. Regulamin danej edycji konkursu i terminarz jest dostępny na stronie Biblioteki Pedago-

gicznej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej w Toruniu pod adresem www.bptorun.edu.pl, 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pod adresem 

www.ksiaznica.pl, a także na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce admi-

nistrowanej przez Departament właściwy do spraw edukacji. 

 

§ 4 

Charakterystyka prac 

1. Pracę można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, 

akryl), rysunkowej (ołówek, pastel, kredka, sepia, węgiel, tusz), graficznej (wypukłodruk, 

wklęsłodruk, grafika komputerowa w formie wydruku) lub mieszanej (łączenie wyżej 

wymienionych technik, kolaż), w formacie A3 (297x420). 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest narysowanie komiksu składającego się z maksymalne 

sześciu obrazków, inspirowanego dowolnie wybraną przez siebie książką, opowiadającego 

o spotkaniu się dwóch światów – rzeczywistego i literackiego. 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
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3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według następującego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ilustracje będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych – uczniowie:  

I. klas I-III szkoły podstawowej,  

II. klas IV-VI szkoły podstawowej,  

III. klas VII-VIII szkoły podstawowej,  

IV. uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

5. Jury będzie oceniać nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• jasność przekazu wizualnego, 

• pomysłowość i kreatywność, 

• estetykę wykonania, 

• zgodność ilustracji z treścią książki. 

6. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach wiekowych. 

7. Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizatorzy dają sobie możliwość 

przyznania dodatkowych wyróżnień. 

8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, o podziale nagród zadecyduje jury. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów konkursu 

oraz w portalu Edupolis 31 marca 2021 r. 

10. Szkoły uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie powiadomione zostaną 

telefonicznie lub drogą mailową, a nagrody zostaną wręczone (lub: przesłane pocztą na 

adres szkoły) w kwietniu 2021 roku. 

11. Wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 

w kwietniu 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 4). Jeśli sytu-

acja epidemiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie wernisażu i wystawy stacjonarnie, 

prace plastyczne zwycięzców zostaną zaprezentowane na wystawie online, udostępnionej na 

stronach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 

w Toruniu, Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz w portalu 

Edupolis, a nagrody zostaną przesłane pocztą.  

Imię     Nazwisko      

Tytuł pracy           

Tytuł książki           

Dane placówki (dokładna nazwa)       

Adres 

ulica   kod pocztowy   miejscowość    

telefon     e-mail: 
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12. Stacjonarnej wystawie prac plastycznych dzieci i młodzieży towarzyszyć będzie wystawa 

książek będących inspiracją dla uczestników konkursu. 

 

§ 5 

Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace można dostarczyć osobiście 

• do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 

15.00. 

2. Prace można też przesłać na adres: 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

ul. Dąbrowskiego 4 

87-100 Toruń 

Z dopiskiem: konkurs „Fantazja bez smyczy”. 

3. Prace należy przesyłać do dnia 28 lutego 2021 r. 

4. Do pracy należy dołączyć kopertę z załącznikami (nr 1 i nr 2): 

• karta zgłoszeniowa z danymi osobowymi uczestnika, zawierająca pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów dziecka na udział w konkursie oraz ich zgodę na 

nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów praw autorskich do pracy dziecka 

(załącznik nr 1 do Regulaminu), 

• pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych zwykłych autorów prac w celach wynikających 

z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych 

pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie prac 

podczas przesyłki. 

§ 6 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją 

II edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca 

i młodzieżowa w ilustracji” pn. „Co by było gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy” 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Plastycznego „Polska literatura 

dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” pn. „Co by było gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy” 

oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody  

i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenia dotyczące konkursu jest: Biblioteka 
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Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, tel. 

56 653 97 56, fax 56 653 97 56, email: biblioteka@bptorun.edu.pl, REGON:000919826. 

Zakres odpowiedzialności odnośnie obowiązku informacyjnego oraz realizacji praw osób, 

których dane przetwarzamy, spoczywa na administratorze danych osobowych. 

Dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu identyfikacji 

uczestnika konkursu (przetwarzanie na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. W odniesieniu do osoby 

poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w przypadku realizacji praw autorskich jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO. 
2. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa. 

3. Dane osobowe dziecka (imię i nazwisko, wiek dziecka i dane adresowe szkoły do której 

uczęszcza) będą przetwarzane przez organizatorów w czasie od 12 października 2020 do 30 

czerwca 2021. 

4. Uczestnicy konkursu oraz rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich 

uczestników konkursu mają  prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, 

wycofania zgody w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie 

legalne. 

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Biblioteki: iod@bptorun.edu.pl 

6. Uczestnikom konkursu oraz rodzicowi/rodzicom lub opiekunowi/opiekunom prawnym 

niepełnoletnich uczestników konkursu, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 

danych osobowych przez administratora. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów. 

 

 


