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REGULAMIN KONKURSU 

 

 

I. Organizator 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa. 

 

II. Patronat 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie 

 

III. Adresaci 

Uczniowie klas VII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, 

kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. 

 

IV. Czas i miejsce rozstrzygnięcia konkursu 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 

126/130, 42-200 Częstochowa (stacjonarnie lub online, styczeń 2021 r.). 

 

V. Cele konkursu 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu. 

2. Poznanie historii polskiego ekslibrisu.  

3. Kształtowanie wrażliwości czytelniczych. 

4. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

Mój ekslibris 
 

 



 

2 
 

VI. Warunki regulaminowe 

1.  Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu Częstochowy  

i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. 

2.  Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. 

3. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzech uczniów. Każdy z nich 

przygotuje tylko jedną pracę plastyczną – tylko jeden własny ekslibris. 

4. Ekslibris należy wykonać na kartce A4 z białego bloku technicznego (grubość kartki min. 

190g/m
2
) zachowując pionową orientację kartki,  w barwach biało-czarnych wyłącznie 

czarnym mazakiem. 

5. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie 

może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Wzory 

dostępne są do wyboru w załączniku nr 2 do regulaminu. Nie wolno używać cieniowania. 

6. Ekslibris powinien być związany z zainteresowaniami, sposobami spędzania czasu wolnego 

ucznia oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora 

pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanoszą powyższy przykładowy napis, który 

będzie przez nich wykonany techniką kaligrafii. 

7.  Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione 

są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

8.  Dane ucznia przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

biorącego udział w konkursie – załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.   

9. Zgłoszenia udziału ucznia/uczniów należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do regulaminu), wypełnionej czytelnie pismem drukowanym i wraz  

ze wszystkimi pracami uczniów dostarczyć (złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną) 

do organizatora konkursu. Nie dopuszcza się wysyłania prac w formie cyfrowej, np. skanów. 

10. Prosimy o udostępnienie uczniom poniższych linków. Z pewnością przybliży im to historię 

oraz ogólne zasady tworzenia ekslibrisów. Chcemy, by treść zawarta na tych stronach stała się 

dla nich inspiracją i motywacją do tworzenia własnych nietuzinkowych projektów.  

 Suma T., Ekslibris Polski, [online] , [dostęp: 26.10.2020], dostępny w Internecie: 

http://ekslibrispolski.pl/?page_id=8072 (skrót linku dla uczniów: https://tiny.pl/7ngp2) 

 Jóźwik Z., Krótki szkic o długiej historii ekslibrisu, [online] , [dostęp: 26.10.2020], 

dostępny w Internecie: http://www.bu.kul.pl/krotki-szkic-o-dlugiej-historii-

ekslibrisu,art_10792.html (skrót linku dla uczniów: https://tiny.pl/7ngpk) 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 

VII. Nagroda 

Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie, przygotowane przez organizatora  

w wersji cyfrowej do wydrukowania. Dyplomy za pierwsze miejsca oraz nagroda rzeczowa  

w postaci pieczątki ekslibrisu wg projektu ucznia, który zajmie pierwsze miejsce, zostaną przesłane 

pocztą na adres szkoły. Organizator przewiduje także podziękowania za przygotowanie 

ucznia/uczniów dla nauczycieli (wersja cyfrowa do wydruku, przesłana e-mailem).  Rozstrzygnięcie 

oraz podsumowanie konkursu prawdopodobnie odbędzie się poprzez platformę cyfrową. O tym 

fakcie organizator wcześniej poinformuje  każdą ze szkół indywidualnie, drogą e-mailową  

lub/i telefonicznie. 

 

 

 

 

http://ekslibrispolski.pl/?page_id=8072
https://tiny.pl/7ngp2
http://www.bu.kul.pl/krotki-szkic-o-dlugiej-historii-ekslibrisu,art_10792.html
http://www.bu.kul.pl/krotki-szkic-o-dlugiej-historii-ekslibrisu,art_10792.html
https://tiny.pl/7ngpk
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VIII. Komisja konkursowa 

1.  Komisję konkursową powołuje organizator. 

2.  Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

3.  Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu wskazanym w e-mailu.  

 

IX. Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

  zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem, 

  jakość ekslibrisu, 

  pomysł na własny ekslibris, 

  technikę kaligrafii napisu, 

  ogólny wyraz artystyczny. 

 

X. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia wraz z załącznikami) oraz prace  

w odpowiednio zabezpieczonej (opisanej) kopercie należy przesłać (decyduje data stempla 

pocztowego – do 15.12.2020) na adres: 

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 

 
 

lub złożyć w wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” (parter) 

do 15 grudnia 2020 roku. 

 

 

Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane  

i brane pod uwagę przy weryfikacji konkursowej. 

 
 

Organizator potwierdzi e-mailem (skierowanym na adres poczty elektronicznej szkoły  

i opiekuna uczniów, podanym na karcie zgłoszenia) przyjęcie prac do konkursu. 

 

Kontakt: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

Aneta Przybyłowicz – przybylowicz@womczest.edu.pl 

Ernest Pidzik – pidzik@womczest.edu.pl  

tel. 34 361 28 74                                                      

 

Do wypełnienia lub/i wydrukowania: 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – Karta zgłoszenia udziału ucznia w konkursie 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu – Wzory do wyboru (do wydrukowania) 

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia – Zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego 

Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia – Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela/opiekuna 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

mailto:przybylowicz@womczest.edu.pl
mailto:pidzik@womczest.edu.pl
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

Mój ekslibris 

Zgodnie z: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,  

poz. 1000) oraz 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 

(RODO) informujemy iż: 

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"  

w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 

Częstochowa, zwany dalej RODN „WOM” w Częstochowie. 

2. W RODN „WOM” w Częstochowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@womczest.edu.pl lub pisemnie na adres 

siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Administrator przetwarza dane:  

a) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna prawnego jako informację publiczną, ściśle związaną 

z wypełnianiem funkcji nauczyciela w szkole (zgodnie z art. 86 RODO)  

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji  

w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz 

w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”; 

b) imię i nazwisko ucznia, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/ opiekuna 

prawnego ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

w celu udziału w konkursie i  publikowania informacji w serwisach internetowych 

prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie 

Oświatowym”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub 

wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania 

dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:  

- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;  

- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które 

zobowiązują nas do udostępnienia danych. 

6. W przypadku danych ucznia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w konkursie. 

7. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych ucznia oraz otrzymania ich kopii, 

b) do sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych osobowych ucznia, 

c) do usunięcia danych osobowych ucznia, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych ucznia, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ucznia z przyczyn 

związanych z szczególną sytuacją ucznia, 

f) do przeniesienia danych osobowych ucznia, 

g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  

9. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod 

adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo  


