
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KSIĘGA ZIÓŁ” 

ORGANIZOWANEGO PODCZAS FESTIWALU  

EDUKACYJNO – PROMOCYJNEGO „NA STYKU TRZECH ZIEM”. 

 

I.ORGANIZATOR, CEL KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach                     

z siedzibą w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce. 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat ziół, ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody 

oraz funkcjonowania środowiska naturalnego; 

b) zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające         

z ciągle malejącej ilości ziół oraz postępującej degradacji środowiska, którego 

dużą część stanowią zioła; 

c) uwrażliwienie dzieci i młodzieży na konieczność stosowania zachowań 

proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez to możliwość 

pozyskiwania wysokowartościowych produktów zielarskich, które są wielkim 

skarbem przekazywanym przez naturę człowiekowi; 

d) upowszechnienie wiedzy na temat produktów wyrabianych na bazie ziół; 

3. Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary 

Wiejskie w ramach realizacji Festiwalu edukacyjno – promocyjnego „Na styku Trzech 

Ziem”, którego beneficjentem jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (formularz zgody stanowi załącznik do Regulaminu). 

II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG. 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających szkół podstawowych z terenu 

gminy Bełżyce. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe uczestników: 

 klasy IV-VI 

 klasy VII – VIII. 

III. WYKONANIE PRAC. 

1. Tematyka konkursu to Księga Ziół (zielnik). Konkurs ten ma pogłębić świadomość 

dzieci i młodzieży na temat dobrodziejstw jakie niesie ze sobą stosowanie ziół w życiu 

człowieka. 

2. W konkursie biorą udział prace klasowe (grupowe). 



 zielnik musi zawierać co najmniej 10 gatunków ziół; 

 w zestawach mogą znaleźć się tylko rodzime gatunki, nieobjęte ochroną prawną; 

 każda karta zielnika powinna zawierać: nazwę zioła w tym nazwę łacińską (np. 

skrzyp polny - Equisetumarvense L.), typ siedliska (np. park, las, przydroże), datę 

zbioru zioła, imię i nazwisko osoby, która zebrała materiał, właściwości                              

i zastosowanie – max. 3 -5 zdań). 

 każdy gatunek musi znajdować się na osobnej karcie; 

 sposób mocowania roślin do kart jest dowolny; 

 karty muszą być spięte w sposób trwały; 

Prace należy opisać na odwrocie: 

klasa/grupa: 

nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

adres szkoły zgłaszającej: 

telefon kontaktowy: 

e-mail: 

tytuł pracy: KSIĘGA ZIÓŁ 

Każda klasa/grupa może wykonać tylko jedna pracę. 

 

IV.TERMINARZ KONKURSU I OCENA PRAC. 

1. Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora placówki oceni wykonane prace                      

i wybierze 3 najlepsze z każdej kategorii. 

2. Termin składania prac to 7 września 2020 r. 

3. Kryteria oceny prac: 

 poprawność przygotowania roślin do zielnika (roślina powinna być zebrana bez 

uszkodzenia poszczególnych części, starannie wysuszona i odpowiednio 

przyklejona na karcie zielnika) 0 – 10 pkt;                                                                                                                         

 poprawność oznaczenia nazw roślin 0 – 10 pkt;                                                                                                                                 

 staranność oraz oryginalność wykonania zielnika 0 – 10 pkt. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Wszystkie placówki oświatowe zostaną poinformowane o wynikach konkursu 

telefonicznie. 

6. Prace przekazane organizatorowi przechodzą na jego własność. 

7. Organizator ma prawo prezentowania prac na wystawie pokonkursowej podczas 

Festiwalu edukacyjno – promocyjnego „NA STYKU TRZECH ZIEM” w Bełżycach. 

V. NAGRODY 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona wyboru                             

i przyzna nagrody: 

 kategoria: klasy IV-VI:  

I miejsce – 500,00 zł,  

II miejsce – 400,00 zł,  

III miejsce – 300,00 zł,  

 kategoria: klasy VII - VIII:  



I miejsce – 500,00 zł,  

II miejsce – 400,00 zł,  

III miejsce – 300,00 zł. 

2. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Festiwalu edukacyjno – promocyjnego 

„NA STYKU TRZECH ZIEM” organizowanego w dniu 13 września 2020 r. 

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 13 września 2020 r. w trakcie Festiwalu 

edukacyjno – promocyjnego „Na styku Trzech Ziem” w Starych Wierzchowiskach. 

Informacje o wynikach zostaną podane w prasie lokalnej „Gazeta Bełżycka”, na stronie 

Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach oraz partnerów projektu. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Dodatkowe informacje 

dotyczące konkursu udzielane będą pod numerem telefonu organizatora:  81 517 23 05. 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają symboliczne czeki pieniężne, natomiast środki finansowe 

zostaną przekazane w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez laureata                              

w oświadczeniu.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu                  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Dane osobowe przetwarzane w ramach konkursu opisanego niniejszym regulaminem 

przetwarzane są zgodnie z Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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). 

1.Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, że: 

1.1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Miejsko – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce tel. 81 517 23 05.           

1.2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw adres e-mail: iodo@belzyce.pl, adres 

do korespondencji: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 

24-200 Bełżyce.  

1.3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. 



W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

1.4.Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza sytuacjami wynikającymi                    

z umowy z grantodawcą i obowiązującego prawa.  

1.5.Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z umowy                                       

z grantodawcą. 

1.6.Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i prawo do cofnięcia zgody. 

1.7.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1.8.Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda. 

1.9.Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu). 

1.10.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

2.1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Karcie 

zgłoszenia do konkursu plastycznego „KSIĘGA ZIÓŁ” oraz zgodę na nieodpłatne używanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby w/w 

konkursu przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26,                                   

24-200 Bełżyce i partnerów wynikających z umowy z grantodawcą. 

2.2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie.  

2.3.Dla potrzeb konkursu jw. mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony                                                 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.  

2.4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach                              

i partnerów biorących udział w realizacji ww konkursu  oraz na portalach społecznościowych 

Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych                                              

i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych                                                          

i prawie ich sprostowania. 


