
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

„RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA” 

dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 

 

I. Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice. 

II. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy. 

2. Popularyzacja literatury dla dzieci dotyczącej zawodów rzemieślniczych. 

3. Kształtowanie u dzieci postawy szacunku do wykonywanej pracy. 

4. Promowanie wiedzy o poszczególnych zawodach. 

5. Rozwijanie zainteresowań literackich i aktywności czytelniczej uczniów. 

6. Kształcenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu. 

7. Pobudzanie wyobraźni uczniów, twórczego myślenia oraz wrażliwości estetycznej. 

8. Rozwijanie umiejętności manualnych uczniów oraz różnych technik artystycznych. 

9. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach oraz wyrabianie nawyku 

twórczego spędzania czasu. 

III. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z województwa śląskiego. 

IV. Przedmiot konkursu: 

Praca plastyczna na temat: „Rzemiosło oczami dziecka” wykonana w oparciu o wybrany 

utwór literacki z wykazu literatury konkursowej (Załącznik nr 1). 

V. Zasady konkursu: 

1. Praca ma być wykonana przez ucznia samodzielnie. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Nadesłana praca nie może być 

nigdzie wcześniej nagradzana i publikowana. 

3. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format pracy: A3. 

4. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę 

(Załącznik nr 2). 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w konkursie (Załącznik nr 3) oraz zgodę nauczyciela-

opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4). 

6. W przypadku braku metryczki lub braku zgody rodzica/opiekuna prawnego praca nie 

będzie oceniana prze jury. 

7. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają 

zwrotowi. 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych 

w bibliotece, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz 

publikacjach. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Spośród 

nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. 

10. Termin nadsyłania prac konkursowych: od 31 stycznia do 18 marca 2022r. 

11. Prace należy przesłać na adres organizatora: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach 

Wypożyczalnia 

ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

z dopiskiem: „Rzemiosło oczami dziecka” 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

(https://pbw.katowice.pl/) w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. 

13. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu. 

14. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

konkursu, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

VI. Nagrody: 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz trzech wyróżnień otrzymają dyplomy 

i nagrody rzeczowe. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu 31 

marca 2022 r. 

VII. Kontakt: 

Ewa Giołda-Swoboda, Ewelina Kocot, Małgorzata Ochlust, Anna Spanier 

Wypożyczalnia PBW w Katowicach 

tel. 32 258-38-38 wew.20 

e-mail: wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 
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Załącznik nr 1 

 

Literatura konkursu: 

1. Borudzka Wanda – „Śląskie koronki” 

2. Fenikowski Franciszek – „Trudna sprawa” 

3. Gellnerowa Danuta – „Kaczorkowe buty” 

4. Marianowicz Antoni – „Raz pewien fryzjer…” 

5. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka – „Kominiarz”, „Pieczenie chleba” 

6. Ożogowska Hanna – „Krawcowa”, „Skrzydła” 

7. Scisłowski Włodzimierz – „Drukarz” 

8. Tuwim Julian – „Wszyscy dla wszystkich” 

Bibliografia: 

1. Borudzka Wanda, Śląskie koronki, [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej : antologia wierszy dla 
dzieci. T. 1, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 37. 

2. Fenikowski Franciszek, Trudna sprawa, [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej : antologia wierszy 
dla dzieci. T. 1, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 158-160. 

3. Gellnerowa Danuta, Kaczorkowe buty, [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej: antologia wierszy 
dla dzieci. T. 1, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 188-190. 

4. Marianowicz Antoni, Raz pewien fryzjer… [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej: antologia 
wierszy dla dzieci T. 1, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 412. 

5. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Kominiarz [w:] Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Wysocka-
Jóźwiak Marta,  Wiersze dla dzieci na każdą okazję : święta nietypowe, Kalisz : Wydawnictwo 
Martel, 2015, s. 51. 

6. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Pieczenie chleba, [w:] Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, 
Wysocka-Jóźwiak Marta,  Wiersze dla dzieci na każdą okazję : święta nietypowe, Kalisz: 
Wydawnictwo Martel, 2015, s. 51. 

7. Ożogowska Hanna, Krawcowa, [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej : antologia wierszy dla 
dzieci. T. 2, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 32. 

8. Ożogowska Hanna, Skrzydła, [w:] Kot Wiesław, Szedł czarodziej : antologia wierszy dla dzieci. 
T. 2, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 33. 

9. Scisłowski Włodzimierz, Drukarz,  [w:] Lenkiewicz Krystyna, Wybór wierszy 
okolicznościowych dla klas I-III, wyd.3, Warszawa:  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
1994, s.140. 

10. Tuwim Julian, Wszyscy dla wszystkich, [w:] Wiersze zebrane, wyd.3, t.2, Warszawa: Czytelnik, 
1975, s.468. 

 
 
 

https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=No%C5%BCy%C5%84ska-Demianiuk%2C+Agnieszka+%281964-+%29&index=3
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=No%C5%BCy%C5%84ska-Demianiuk%2C+Agnieszka+%281964-+%29&index=3
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=Wysocka-J%C3%B3%C5%BAwiak%2C+Marta&index=3
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=Wysocka-J%C3%B3%C5%BAwiak%2C+Marta&index=3
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=No%C5%BCy%C5%84ska-Demianiuk%2C+Agnieszka+%281964-+%29&index=3
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/search/description?q=Wysocka-J%C3%B3%C5%BAwiak%2C+Marta&index=3


Załącznik nr 2 

 

 

 
Imię i nazwisko 
autora pracy 
 

 

 
Klasa 
 

 

 
Wiek ucznia 
 

 

 
Nazwa szkoły 
 

 

 
Adres szkoły 
 

 

 
Imię i nazwisko  
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 
Adres e-mail 
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 
Nr telefonu 
nauczyciela-
opiekuna 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

 
..........................................................................................                                                     ............................................................  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                                                                        (miejscowość, data)  

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 
 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  
 
.............................................................................................…………...............……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 
w konkursie „Rzemiosło oczami dziecka” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa 
Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. w celach 
informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w 
Katowicach informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z 
siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną 
przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane.  
 

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

              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 

 

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl


 
Załącznik nr 4 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów związanych z realizacją 

konkursu „Rzemiosło oczami dziecka” organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy 

w Katowicach.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 
w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z 

siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 

Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

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

                                    (data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)  
 

 

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl

