
KONKURS NA NAJBARDZIEJ MAGICZNĄ  ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Przedmiotem konkursu jest wykonanie magicznej dwustronnej zakładki do książki. Podczas tworzenia
zakładki wzorować się można na baśniach, legendach, mitach czy opowiadaniach z całego świata.

Organizatorem konkursu jest Dział Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych w klasach I-III województwa śląskiego.

I. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni dzieci.
2. Promocja czytelnictwa.
3. Uwrażliwienie dzieci na piękno kryjące się w baśniach, legendach i mitach.
4. Kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci.

 II. ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (kl. I-III).
2. Zakładka może być wykonana techniką dowolną (malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane).
3. Praca  może  mieć  dowolny  kształt  oraz  może  być  wykonana  z  różnego  rodzaju  materiałów  nie

brudzących książki.   
4. Każde dziecko, które bierze udział w konkursie może przesłać tylko jedną pracę. W przypadku gdy

powstanie ich więcej wychowawca wyłania najlepszą pracę i wysyła na konkurs.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,  nigdzie wcześniej  nie publikowanymi,

a także nie prezentowanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.

6. Uczestnik konkursu powinien wysłać zakładki wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zał.
nr 2 (imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola bądź szkoły podstawowej, e-mail przedszkola
bądź szkoły podstawowej, telefon kontaktowy przedszkola bądź szkoły podstawowej, imię i nazwisko
nauczyciela,  tytuł  baśni,  bajki,  legendy  lub  opowiadania,  które  było  inspiracją  do  stworzenia
zakładki).

7. W przypadku nadesłania anonimowej pracy zostanie ona zdyskwalifikowana.
8. Wychowawcy  dzieci  nagrodzonych  lub  wyróżnionych  zobowiązani  są  przekazać  informację

o nagrodzeniu lub wyróżnieniu dziecka rodzicom.

 III. KRYTERIA OCENIANIA
1. O  wyłonieniu  zwycięzców  decyduje  powołana  przez  Organizatora  Komisja  Konkursowa.  Decyzja

Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
2. Ocenie pracy podlegać będą:
a) estetyka i pomysłowość wykonania.
b) oryginalność pracy.
c) zgodność z tematem.



 IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i
dyplomy.

2. Fundatorem nagród rzeczowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach i sponsorzy.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani   na ich  równowartość

pieniężną.

 V. TERMINY

1. Prace należy wysyłać na adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY IM. PROF. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO
UL. MIKOŁOWSKA 26

40-066 KATOWICE
z dopiskiem: Biblioteka – zakładka

2. Prace  należy  przesłać  do  21  listopada  2022  roku (prace  wysłane  po  tym  terminie,  będą
dyskwalifikowane)

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 listopada 2022 roku.
4. Przedszkola oraz szkoły podstawowe dzieci, które zostały nagrodzone, a także wyróżnione zostaną

poinformowane drogą elektroniczną  o wynikach konkursu do dnia 30 listopada 2022 roku.
5. W dniu 7 grudnia 2022 roku odbędzie się uroczysta prezentacja prac oraz wręczenie nagród.
6. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące

załącznik  nr  1 do niniejszego regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały
udziału w konkursie.

 VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Prace, które zostaną wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.
2. Zakładki, które ulegną zniszczeniu nie będą oceniane.
3. Wysłane prace są własnością Działu Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży i nie zostaną odesłane.
4. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac plastycznych w celach

promocyjnych.
6. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
7. Regulamin konkursu  wraz z załącznikiem dostępny będzie na stronie Biblioteka Pałacu Młodzieży

w zakładce „Konkursy” http://pm.katowice.pl/biblioteka/
8. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: biblioteka@pm.katowice.pl

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13 ust.1  i  2.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 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 –
RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Pałac  Młodzieży  w  Katowicach,  z  siedzibą
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl 
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji konkursu pt. „Konkursu  na

najbardziej magiczną  zakładkę do książki” na podst. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia. 



4. Pani/Pana  dane  osobowe NIE będą  przekazywane  podmiotom  trzecim,  z  wyjątkiem  danych
osobowych  finalistów  i  laureatów  konkursu  (imię,  nazwisko  i  nazwa  szkoły),  które  zostaną
upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  NIE  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  1  roku  liczonego  od  zakończenia
konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma  Pan/Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pan/Pani,  iż
przetwarzanie  dotyczących  Pana/Pani  danych  osobowych  narusza  przepisy  ww.  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

10. Pana/Pani  dane NIE będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania.


