
 
 

 
 
  PEDAGOGICZNA 
  BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 
  W KROŚNIE FILIA W BRZOZOWIE 

„Tajemnice rodzinnego kufra” 
Konkurs plastyczno-literacki dla klas I-VIII szkoły podstawowej 

 

Organizator:   
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie  
ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozów 
tel. 13 43 418 08 
 

Cele konkursu: 
 pielęgnowanie tradycji i budowanie więzi międzypokoleniowej, 
 pobudzanie zainteresowania historią własnej rodziny, 
 kształtowanie wartości estetycznych i umiejętności posługiwania się różnymi środkami 

wypowiedzi artystycznej. 
W części plastycznej konkursu mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych  
z terenu Powiatu brzozowskiego, w części literackiej uczniowie klas 5-8.  
 

1. Konkurs plastyczny 
Konkurs  plastyczny przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) klasy 1 – 3 
b) klasy 4 – 8  

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej (w dowolnej płaskiej technice) 
przedstawiającej najcenniejszą rodzinną pamiątkę ucznia lub przedstawienie przedmiotu, obiektu, 
miejsca, z którym wiąże się wyjątkowa rodzinna historia i ma dla rodziny szczególną wartość. Prace  
powinny zostać wykonane w formacie A4 bądź A3. 
W pracach plastycznych oceniane będą: 

 wkład pracy własnej 

 estetyka wykonania 

 walory plastyczne 

 pomysłowość 
Na odwrocie pracy plastycznej prosimy umieścić: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę 
szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela oraz krótką informację co przedstawia dana praca. 
Mile widziany będzie też załącznik z komentarzem dotyczącym przedstawianej pamiątki. 

2. Konkurs literacki 
Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas 5-8.  Zadaniem uczestników będzie napisanie tekstu 
(w dowolnej formie literackiej) dotyczącego przedmiotu, obiektu, miejsca, z którym wiąże się 
wyjątkowa rodzinna historia i ma dla rodziny szczególną wartość.  
Prace pisemne zostaną ocenione  wg kryteriów: 

 indywidualizm wypowiedzi 

 kultura słowa 

 poprawność językowa 

 styl artystyczny wypowiedzi 

 estetyka zapisu 



Nadesłany tekst powinien mieć formę wydruku komputerowego, rozmiar czcionki 12-14, Times 
New Roman, Arial lub inny prosty krój czcionki.  Na odwrocie pracy pisemnej prosimy umieścić: tytuł 
pracy, imię i  nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela. 

3. Udział w konkursie – liczba uczestników, zasady udziału w konkursie 
 

Do konkursu szkoła/nauczyciel może zgłosić nie więcej niż 10 prac na szkołę w każdej kategorii. 
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę. Dopuszcza się nadesłanie przez uczestnika  
2 prac - po jednej w kategorii plastycznej i literackiej. Praca może mieć tylko jednego autora. Prace 
zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych 
konkursach. Każda praca na odwrocie musi mieć wymagane dane identyfikujące autora pracy i szkołę, 
którą reprezentuje (wymienione w  punkcie 2 lub 3). 
Do nadsyłanych prac należy dołączyć wypełnioną i czytelnie podpisaną przez rodziców/opiekunów 
prawnych ucznia Kartę zgłoszenia do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka w celu przeprowadzenia konkursu oraz zgodą na publikację jego danych osobowych  
i wizerunku w związku z ogłoszeniem wyników. Prace nie posiadające Karty zgłoszenia nie będą 
rozpatrywane. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.  

Prace należy doręczyć lub przesłać do dnia 3 czerwca 2022 r.  na adres:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie  
ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozów. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu 

Prace oceni Jury powołane przez organizatora, wg kryteriów wymienionych powyżej. Jury konkursowe 
przyzna nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.  
Uroczystość wręczenia nagród i podsumowania konkursu odbędzie się około 20-22 czerwca 2022 r. 
Szkoły, których uczniowie zostaną laureatami i otrzymają nagrody zostaną powiadomione 
telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród.  

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej PBW w Krośnie 
(www.krosno.pbw.org.pl), na stronie społecznościowej w serwisie Facebook i lokalnych mediach.  
W siedzibie PBW w Krośnie Filia w Brzozowie zostanie zorganizowana wystawa prac  nadesłanych na 
konkurs.  

5. Ochrona danych osobowych 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  dzieci oraz ich opiekunów zgodnie z  Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie z siedzibą  ul. Grodzka 45 B, 38-400 Krosno, 
jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu  uczestniczenia  
w konkursie, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu oraz promocji konkursu.  
Dane osobowe nie będą udostępniane. Uczestnikom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do udziału w konkursie, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników oraz promocji  
konkursu.   
 

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie  
ul. Parkowa 13, 36-200 Brzozów 
tel. (13) 434 18 08 
e-mail: elzbieta.szul@pbw.org.pl 

 

http://www.krosno.pbw.org.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Tajemnice rodzinnego kufra”  

i zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa, do której uczęszcza uczeń: ………………………………………. 

Nazwa szkoły, adres i telefon szkoły, do której uczęszcza uczeń: ………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana : 

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

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

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 
(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) 

 

□*   Akceptuję regulamin konkursu. 

□* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej 

poprzez zaprezentowanie jej w formie wystawy w Bibliotece oraz m. in. na stronie internetowej 
Organizatora 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  

w Krośnie, ul. Grodzka 45 B, 38-400 Krosno danych osobowych mojego dziecka  
w zakresie: imię nazwisko, klasa, szkoła, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Tajemnice 
rodzinnego kufra” oraz w celach statystycznych.  

□* Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora konkursu w/w danych osobowych mojego 

dziecka i wizerunku pozyskanych w trakcie konkursu,  którego było uczestnikiem, na stronie biblioteki 
www.krosno.pbw.org.pl; na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem 
www.facebook.pl/oraz w lokalnych mediach  w celu ogłoszenia wyników konkursu. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie z siedzibą w Krośnie 38-400, ul. Grodzka 45 B jako 
administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu  uczestniczenia w konkursie, 
wyłonienia laureatów konkursów. Dane osobowe nie będą udostępniane.  Przysługuje uczestnikom biorącym 
udział w konkursie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie i  wyłonienia laureatów. 
 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 
do treści podawanych danych oraz ich poprawienia. 
 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

  ……………………………………………… 
(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) 

 
*zaznaczyć właściwe 

 

http://www.krosno.pbw.org.pl/
http://www.facebook.pl/

