Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.
Florian Plit

Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ

EKOlogicznie – to ma sens!
Powiatowy Konkurs Ekologiczny
na projekt plakatu promującego ochronę przyrody
na terenie powiatu puławskiego

1. Organizator
2.

Założenia konkursu

3. Uczestnicy

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach
Plakat powinien nawiązywać do dowolnego aspektu z tematyki
ochrony środowiska, podnosić świadomość ekologiczną
i zachęcać do postaw proekologicznych. Istotnym elementem
jest uwzględnienie w projekcie terenu powiatu puławskiego.
Liczy się oryginalny pomysł i kreatywność.
Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym oraz osób dorosłych z terenu powiatu
puławskiego. Prace ocenione zostaną w następujących
kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy 1-5,
- szkoła podstawowa klasy 6-8,
- szkoły średnie i dorośli.

4. Cele konkursu





podniesienie poziomu wiedzy młodych mieszkańców
naszego powiatu w zakresie ochrony przyrody i wpływu
człowieka na stan środowiska naturalnego
kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci i
młodzieży
popularyzacja i promocja architektury krajobrazu powiatu
puławskiego

5. Warunki uczestnictwa

Wykonanie JEDNEJ pracy w DOWOLNIE wybranej
technice w dowolnym formacie, jednak nieprzekraczającym
formatu A3 (np. farby, tusze, kredki, grafika, witraż, collage
itp.).
Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora,
wiek autora, klasę, nazwę i adres szkoły, numer telefonu
opiekuna lub nauczyciela.
Do pracy należy dołączyć odpowiedni formularz Zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Formularze dostępne
są na stronach końcowych Regulaminu Konkursu.
Termin składania prac – do 30 kwietnia 2020 roku.

6. Termin

Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,
ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy.
7. Nagrody

Dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody
- bony prezentowe do salonów Empik.
I miejsce – bon o wartości 100 zł
II miejsce – bon o wartości 80 zł
III miejsce – bon o wartości 50 zł
oraz wyróżnienie – bon o wartości 30 zł.

8. Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.bib.pulawy.powiat.pl , a laureaci zostaną powiadomieni
o wynikach oraz o terminie wręczenia nagród telefonicznie.

9. Informacje dodatkowe

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów
konkursu i nie będą odsyłane.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z:






bezpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autorskich zgodnie
z art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83),
akceptacją regulaminu konkursu,
wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.bib.pulawy.powiat.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl .

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Administratora
Powiatową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5


imię i nazwisko:



wiek:



klasa:



nazwa szkoły:



numer telefonu:

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Ekologicznym pt.
„EKOlogicznie – to ma sens!”.
2. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych mojego
syna/córki i prawie ich sprostowania.
Karta informacyjna dostępna jest w regulaminie konkursu, na stronie internetowej biblioteki
www.bib.pulawy.powiat.pl oraz w siedzibie Organizatora.

…………………………………….
data i podpis (czytelny)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
Powiatową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 do celów
związanych z udziałem w Powiatowym Konkursie Ekologicznym pt. „EKOlogicznie
– to ma sens!”.
2. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych
i prawie ich sprostowania.
Karta informacyjna dostępona jest w regulaminie konkursu, na stronie internetowej biblioteki
www.bib.pulawy.powiat.pl oraz w siedzibie Organizatora.

…………………………………….
data i podpis (czytelny)

