
Regulamin Konkursu 

Najlepsze przebranie za postać literacką 

zaprezentowane w formie fotografii 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Jaworzynie Śląskiej  

2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania za postać literacką 

(bohatera książki, komiksu, fikcyjną postać z książki dla dzieci) wykonanego według 

własnego pomysłu oraz prezentacja go w formie fotografii 

2. Cele konkursu 

 Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

 Promocja czytelnictwa 

 Rozbudzanie zamiłowania do sięgnięcia po książkę wśród dzieci 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

 Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 

 przedszkole (do klasy „0”) 

 szkoła podstawowa klasy I-VIII 

 szkoła średnia i dorośli 

2. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z dowolnych 

materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, 

skóra, materiał skóropodobny, drewno, wiklina, folia itp.).W pracach może pomagać cała 

rodzina. 

3. Kolejnym krokiem jest zrobienie fotografii prezentującej przebranie (zdjęcie powinno 

przedstawiać przebranego uczestnika konkursu, ewentualne rekwizyty, tło) 

4. Fotografia wykonanej pracy powinna być odpowiedniej jakości, umożliwiająca 

przeprowadzenie oceny przez jury konkursu. 

5. Przesłanie fotografii na adres e-mail organizatora konkursu: imprezy@sokibp.pl wraz 

z następującymi danymi: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu/wykonawcy,  

 wiek/kategoria wiekowa   

 imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)  

 imię/nazwisko/pseudonim postaci literackiej, za którą uczestnik konkursu jest 

przebrany oraz tytuł książki, z której dana postać pochodzi 

Fotografie należy przysłać najpóźniej do 30.04.2020 r. 

mailto:imprezy@sokibp.pl


Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków 

2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu  

3. Przesłanie fotografii prezentującej strój na adres e-mail: imprezy@sokibp.pl wraz z danymi 

dotyczącymi autora  

4. Nie będą brane pod uwagę fotografie nadesłane po wyznaczonym terminie 

Kryteria oceniania 

Przebrania będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych według następujących 

kryteriów: 

 Pomysłowość 

 Estetyka wykonania stroju 

 Wkład pracy 

 

Wyniki konkursu i przyznanie nagród 

 

1. Lista laureatów nagrodzonych w konkursie zostanie podana do publicznej informacji na 

stronie internetowej sokibp.pl, najpóźniej 6.05.2020 r. 

2. Nagrodami w konkursie będą vouchery do wykorzystania u lokalnych przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie Jaworzyny Śląskiej 

3. Vouchery zostaną rozesłane laureatom po zakończonym konkursie drogą elektroniczną – 

na adresy e-mail, z których organizator otrzyma zgłoszenia  

 

Pozostałe zasady: 
 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie i przesłanie fotografii na podany adres e-mail wraz z danymi 
osobowymi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

2. Fotografie prezentujące przebrania stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie 
prawo do ich publikowania bez wypłacania honorariów.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedno przebranie w danej kategorii konkursowej. 
 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 

przeprowadzenia konkursu „Najlepsze przebranie za postać literacką” - zaprezentowane w formie 

fotografii. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz 

innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku 
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prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości 

publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu i organizacją wystawy prac. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa 

dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

Organizator konkursu: 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
ul. Powstańców 3,  58-140 Jaworzyna Śląska 
tel. 504 088 676 
e-mail: imprezy@sokibp.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 


