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II Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki 

„Buntowniczki” 

 
Konkurs Buntowniczki powstał z myślą o uhonorowaniu i upamiętnieniu sylwetek wybitnych Polek, które swoją postawą i 

działalnością przysłużyły się umacnianiu wolności, tolerancji i postaw społecznych. 

 

Celem konkursu jest: 

 kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych 

 pogłębianie wiedzy historycznej  

 upowszechnianie wiedzy na temat wybitnych Polek 

 doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy 

 rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży 

 promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26 - 

Kulturoteka Błękitna 

2. Współorganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19, 04-831  

w Warszawie 

3. Uczestnicy konkursu: 

 indywidualni 

 dzieci, młodzież, dorośli działający w szkołach świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach 

wychowawczych i innych. 

4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Wcześniejsze przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji pozostaje w 

gestii organizatorów konkursu w danej placówce.  

5. Pracę należy podpisać godłem oraz oznaczyć kategorią wiekową  (np. Zielona Herbata, III). Prosimy o nie podpisywanie 

prac imieniem i nazwiskiem – te dane znajdą się w karcie zgłoszeniowej! 

6. Do pracy w osobnej kopercie należy dołączyć: 

 Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1) 

 oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

(załącznik nr 2). Uczestnicy pełnoletni samodzielnie podpisują oświadczenie. 

 oświadczenie nauczyciela/opiekuna artystycznego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu (załącznik nr 3). 

 

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE. 

 

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26 - Kulturoteka Błękitna, ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa z dopiskiem: 

KONKURS „Buntowniczki” – w nieprzekraczalnym terminie 17 stycznia 2020r., (liczy się data wpływu  

do placówki!)  

8. Przekazane prace stają się własnością Biblioteki i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Udział  

w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie. 

9. Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków sformułowanych w pkt. 5-6 nie będą oceniane. 

10. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  

11. O wyłonieniu laureatów Komisja Konkursowa zdecyduje większością głosów. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.  

12. Wyniki konkursu zostaną podane podczas gali podsumowującej konkurs, w dniu 9 marca 2020r. 

13. Organizator konkursu przyznaje nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatorów są 

ostateczne.  

 

UWAGA ODBIÓR NAGRÓD DLA LAUREATÓW Z WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO TYLKO W DNIU WRĘCZENIA TJ 9 marca 2020r. 
 

 
Zapraszamy do udziału w Konkursie 

Kontakt do organizatorów:  

Krzysztof Jakubiak: 503 698 865; Monika Rokicka: 505 335 621; Jagoda Wypyszyńska: 796 130 050 

adres e-mail: buntowniczki2018@gmail.com 
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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 
 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

 kategoria I: 10 – 13 lat 

 kategoria II: 14 – 16 lat 

 kategoria III: powyżej 17 lat 

 

2. Prace są wzorowane na tekstach z książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”  tom 1 

oraz tom 2, Elena Favilli, Francesca Cavallo wyd. Debit 

 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest: 

 „nominowanie” Buntowniczki - Polki, która nie została opisana w książce, poprzez napisanie 

artykułu biograficznego (na wzór tych z książki). W teście muszą znajdować się następujące 

informacje: imię, nazwisko, data urodzenia (ew. śmieci), pochodzenie, wykonywany 

zawód/profesja oraz motto, które przyświecało Buntowniczce lub zdaniem uczestnika najlepiej ją 

charakteryzowało.  

 ponadto z tekstu powinno wynikać jakie cechy pomogły Buntowniczce osiągnąć sukces, a także 

jakie przeszkody musiała pokonać w swoim życiu/karierze. 

 

4. Warunki techniczne: 

 wydruk pracy – maksymalnie 1 strona formatu A4 

 czcionka Times New Roman, 12, odstępy pojedyncze 

 

5. Kryteria oceny: 

 zgodność wypowiedzi z przyjętą formą  

 nawiązanie do formy opowieści z książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” 

 uzasadnienie wyboru Buntowniczki 

 sposób przedstawienia postaci 

 poprawność stylu, języka i zapisu wypowiedzi 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych: 

 kategoria I: 7 – 9 lat 

 kategoria II: 10 – 13 lat 

 kategoria III: 14 – 16 lat 

 kategoria IV: powyżej 17 lat 

 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu wybranej Buntowniczki z książki 

„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” tom 1 i tom 2, Elena Favilli, Francesca Cavallo 

wyd. Debit 

 

3. Warunki techniczne: 

 praca na płaszczyźnie wykonana w dowolnej technice płaskiej (malarskiej, rysunkowej, graficznej, 

mieszanej) 

 format prac – od A4 do A3  

 

4. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem 

 oryginalność ujęcia tematu 

 poprawność kompozycji 

 estetyka wykonania 

 umiejętności warsztatowe ucznia, właściwe dla wybranej techniki plastycznej 

 samodzielność wykonania 
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Załącznik nr 1 

………………………………………………….. 

         (Pieczęć szkoły)                                       

 

 

Karta  zgłoszenia ucznia  
do II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego/Literackiego* „Buntowniczki” 

 

 

1. Imię (imiona) ucznia .................................................................………………..........., 

 

2. Nazwisko ucznia  …………………………………………………………………………………… 

 

3. Godło (podpis pod pracą)    ……………………………………………………………………… 

 

4. wiek………. ………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nazwa szkoły ….................................................................................…………………  

 

6. Adres szkoły .....................................................................................………………… 

 

7. imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

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

8. Kontakt do szkoły/ opiekuna …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis opiekuna artystycznego 

 

 zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka  

w  I ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Buntowniczki”  

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży Nr 26 - Kulturotekę Błękitną oraz Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza 

Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w Warszawie 
 
I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 
 
...........................................................................................................................  
imię i nazwisko , wiek  
 
..........................................................................................................................  
nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 
 
...........................................................................................................................  
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres  
 
II. Wyrażam zgodę   na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych  
w celach wynikających z organizacji 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).  
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach 
społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego 
wynikach.  
 
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko 
pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.  
 
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w 
przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na 
stronie internetowej Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  
1. Administratorem moich danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Trawiastej 1 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego  
o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji  
i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów 
prawa.  
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.  

 
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 
 
 
 ..............................................................................................     ……………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu    data 
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Załącznik nr 3 

ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 
W związku z I ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Buntowniczki”  

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży Nr 26 - Kulturotekę Błękitną oraz Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza 

Jeżewskiego, przy. ul. Wilgi 19, 04-831 w Warszawie 
 
I. Moje dane osobowe:  
 
...........................................................................................................................  
imię i nazwisko  
 
...........................................................................................................................  
nazwa i adres szkoły  
 
...........................................................................................................................  
dane kontaktowe: telefon, e-mail II.  
 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji 
Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), 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).  
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronach internetowych i 
profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności 
informujących o jego wynikach.  
 
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania 
wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 
konkursu w  publikacji na stronie internetowej Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  
1. Administratorem moich danych osobowych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Trawiastej 1 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego  
o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji  
i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów 
prawa.  
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.  

 
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 
 
 ..............................................................................................    ……………………………………….  
Czytelny podpis Nauczyciela        data 
 


