
 

 

 

 

 

 

Tomaszów Lubelski, 01.09.2018r.  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego 

w Tomaszowie Lubelskim                                           

zaprasza uczniów klas IV-VI                                                  

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym               

„Wojna oczami dziecka”,                                     

zorganizowanym w 79 rocznicę                                         

bitew pod Tomaszowem Lubelskim. 

 



REGULAMIN KONKURSU 

 

I Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego 

w Tomaszowie Lubelskim. 

 Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 Konkurs organizowany jest w związku z 79 rocznicą bitew pod Tomaszowem 

Lubelskim. 

 Cele konkursu: 

o kształtowanie i pielęgnowanie wartości patriotycznych 

o rozwijanie zainteresowań związanych z historią Tomaszowa Lubelskiego  

o rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej 

o motywowanie do rozwijania pasji historycznych i plastycznych 

 

    II Zasady organizacyjne: 

 Tematyka prac powinna nawiązywać do: 

o miejsc historycznych związanych z bitwami pod Tomaszowem Lubelskim 

o postaci historycznych związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej 

o symboli narodowych 

 Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3 

 Obowiązuje płaska technika (farby, pastele, ołówek, kredki) 

 Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora 

 Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (zał. Nr 1) 

 Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie do 14 września 2018 roku na 

adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski.  

 Prace konkursowe należy złożyć za pośrednictwem szkoły uczestnika konkursu. 

 Do pracy należy dołączyć podpisane przez rodziców oświadczenie dotyczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem. 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

III Postanowienia końcowe: 

 Organizator poinformuje szkoły biorące udział w konkursie o terminie 

podsumowania konkursu i wręczenia nagród 

 Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w 

Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 



 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz nieodpłatną 

publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika, jego imienia i nazwiska 

oraz szkoły w ramach promocji biblioteki. 

 

IV Załączniki do regulaminu: 

 Załącznik nr 1- wzór metryczki 

 Załącznik nr 2- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

 

METRYCZKA 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………. 

 

2. KLASA: …………………………………………….............................................. 

 

3. SZKOŁA: ………………………………………………………………………………………. 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

 

Imię i Nazwisko dziecka........................................................................... 
 
Miejsce zamieszkania.............................................................................. 
 
Szkoła .................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 
Klasa do której uczęszcza dziecko............................................................. 
 
Nauczyciel przygotowujący…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 
Lubelskim oraz wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach na 
potrzeby konkursu „Wojna oczami dziecka”, a w przypadku laureatów 
konkursu do publikacji nagrodzonych prac, przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 2135 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

……………………….…………………………..                        …………………………………………………………. 

           Miejscowość, data                                                       podpis rodzica 


