
 

ROK 2021 – ROKIEM LEMA 

Konkurs dla dzieci i młodzieży 

 "RO-BO-TY LEMA" 

Termin: od 24.07.2021 - 08.09.2021 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Wykonanie przestrzennej figurki robota (wysokość 60 cm.) z wykorzystaniem  

materiałów recyklingowych. 

Konkurs  organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach. Szczegółowe 

informacje znajdują się w regulaminie konkursu. 

 

REGULAMIN  KONKURSU „RO-BO-TY LEMA” 

ORGANIZATOR:  

Gminna  Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach 

CELE KONKURSU: 

- uczczenie pamięci wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema, 

- popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów, 

- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych wśród dzieci i młodzieży. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

Konkurs jest otwarty i odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

• 6-7 lat 

• 8-10 lat 

• 11-13 lat 

Technika wykonania prac dowolna. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca 

informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy. 

 
TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC 

Ogłoszenie konkursu: 23.07.2021 r. 

Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie: do 08.09.2021 r. 

Rozstrzygniecie konkursu: 13.09.2021 r. 

Wystawa prac: 13.09.2021 r. – 31.10.2021 r. 

Karta zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia pracy do konkursu, (wypełniona w całości i 

kompletna). Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na udział osoby małoletniej w konkursie. 

 



 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 

30, 62-067 Rakoniewice. 

Uwaga: Prace zgłaszane na konkurs winny być wykonane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej  

w innych konkursach. 

KRYTERIA OCENY PRAC  

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość, oraz 

samodzielność  wykonania.  

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 

O wynikach Konkursu i terminie, oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailem. 

Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody a ich prace zostaną opublikowane na 

stronie www.bibliotekarakoniewice.pl oraz FB, prasie lokalnej. Dostarczone prace na czas trwania 

konkursu wraz z wystawą są własnością Organizatora, odbiór prac będzie możliwy po zakończeniu 

konkursu wraz z wystawą. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.   

UWAGI  DODATKOWE 

• Prace niezgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

• Rozstrzygnięcie przez jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator.  

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości 

rozstrzygnięcia konkursu. 

• Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe.  

• Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.   

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach. W związku z udziałem  

w Konkursie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach,  

ul. Krystyny 30. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia i realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do 

swoich danych osobowych i ich poprawiania. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy 

Organizatora obsługujący Konkurs. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

4. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych 

pod adresem e-mail: bibliotekarakoniewice@op.pl . 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. 

http://www.bibliotekarakoniewice.pl/
mailto:bibliotekarakoniewice@op.pl


 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Kategoria wiekowa:   

• 6-7 lat* 

• 8-10 lat* 

• 11-13 lat* 

*  podkreśl  właściwą kategorię 

 

KONKURS:  „RO-BO-TY LEMA” 

Uczestnik: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Wiek ………………………………………………………………………………………………............................... 

Data urodzenia / klasa........................................................................................................ 

Opiekun prawny uczestnika: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................... 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika 

samodzielnie i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział              

w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakoniewicach moich 

danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn.zm.). 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bibliotekarakoniewice@op.pl. 

 

 

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

                                                                         data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

http://www.bibliotekarakoniewice@op.pl

