
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „LUBIĘ KOTY” 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla dzieci „Lubię koty” 

(zwanym dalej Konkursem) publikowanym na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

oraz w formie ogłoszeń we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku  

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku (zwana dalej Organizatorem). 

3. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6 – 10 lat. 

4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie (zwanego dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę 

na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypożyczyć z Biblioteki książkę (spis tytułów do wyboru jest 

załącznikiem do Regulaminu) i wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, ilustrującą treść książki. 

Wymiary pracy nie mogą przekraczać formatu A3 (30x42 cm). 

6. Uczestnik Konkursu podaje wyłącznie NUMER KARTY BIBLIOTECZNEJ umieszczając ją na odwrocie pracy.  

7. Uczestnik nieposiadający Karty Bibliotecznej może ją otrzymać bezpłatnie w każdej placówce bibliotecznej w 

Otwocku. Zapisanie Uczestnika do Biblioteki odbywa się za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka, niezbędne jest przedstawienie dowodu osobistego. 

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w 

celu realizacji konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 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). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymania nagrody w konkursie. 

Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz 

przetwarzania ich w celu realizacji konkursu. W każdej chwili Uczestnik ma prawo do wycofania swoich 

danych osobowych. 

9. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są Uczestnicy, którzy dostarczyli wykonane przez siebie 

ilustracje do jednej z placówek Organizatora do dnia 17 lutego 2021 roku. 

10. Prace będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej i nauczycieli plastyki. 

11. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: 

I. dzieci od 6 do 7 lat 

II. dzieci od 8 do 10 lat. 

12. Przewidziana jest jedna nagroda główna i jedno wyróżnienie w każdej kategorii.  

13. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nagrody są zwolnione z opodatkowania.  

14. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.  

15. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub 

z innej istotnej przyczyny.  

17. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 

 w Otwocku, ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock. Będą one rozpatrywane przez Organizatora w formie 

pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.  

18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

Wykaz placówek bibliotecznych, które biorą udział w Konkursie: 

Centrala ul. Andriollego 45, tel. 22 779 29 22 

Filia Nr 1, ul. Słowicza 2, tel. 22 788 46 48 

Filia nr 2, ul. Jodłowa 14, tel. 22 779 39 21 

Filia Nr 3, ul. Żeromskiego 16, tel. 22 788 73 67 

Filia Nr 4, ul. Szosa Lubelska 3, tel. 505 584 480 

Filia nr 5, ul. Majowa 202, 22 779 56 03 

Filia Nr 6, ul. Matejki 9, tel. 22 779 35 81 

Filia Nr 7 i Czytelnia Internetowa, ul. Warszawska 11/13, tel. 22 779 44 71 

 

 


