
 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Puszczykownik – nasz przewodnik”. 

 

Opis ogólny konkursu Puszczykownik – nasz przewodnik: za nami premiera książki Klątwa 

Lucyny, czyli Tarapaty 2 napisanej przez Martę Karwowską oraz Katarzynę Rygiel. Książka powstała na 

podstawie scenariusza filmu Tarapaty 2, który na ekrany kin trafi 25 września 2020 r. To już drugi film 

o przygodach i tarapatach Olka oraz Julki, dwójki sympatycznych przyjaciół. Tym razem 

nieprzewidywalny los skierował ich do Poznania, a stamtąd do naszego Puszczykowa! Zachęcamy do 

przeczytania książki i obejrzenia filmu oraz do spróbowania sił w konkursie, który kierujemy do 

uczniów zerówek  i szkół podstawowych klas I-VIII. Wyobraź sobie, że oprowadzasz Julkę i Olka po 

Puszczykowie, dokąd byś ich zabrała, zabrał? Przygotuj kartę do przewodnika – musi zawierać opis 

jednego miejsca, zdjęcie lub ilustrację wykonaną przez Ciebie oraz mapę lub opis, jak do tego miejsca 

trafić. Zachęcamy do prezentowania nieoczywistych zakątków Puszczykowa.  

 

1. Organizator konkursu : Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w 

Puszczykowie przy współpracy z Urzędem Miasta Puszczykowa, Centrum Eko-Info 

Puszczykowo oraz Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. 

2. Uczestnicy konkursu: uczniowie zerówek oraz szkół podstawowych klas I-VIII , mieszkający lub 

uczący się na terenie miasta Puszczykowa. 

3. Organizator przewiduje cztery kategorie wiekowe dla Uczestników konkursu: pierwsza 

kategoria uczniowie klas  0-I, kategoria druga uczniowie klas II-III , kategoria trzecia uczniowie 

klas IV-VI, kategoria czwarta uczniowie klas VI-VIII. 

4. Termin składania prac : 20.09.-20.10. 2020 r.. 

5. Prace należy składać w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie ul. Rynek 15 . 

6. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, składając pracę należy 

dołączyć do niej podpisaną zgodę opiekuna prawnego (zał. 1). 

7. Prace przekazane po terminie, prace bez podpisu, prace bez podpisanej zgody opiekuna 

prawnego (zał.1.) nie będą brały udziału w konkursie. 

8. Temat pracy: Wyobraź sobie, że oprowadzasz Julkę i Olka - nastoletnich bohaterów książki i 

filmu Klątwa Lucyny czyli Tarapaty 2 po Puszczykowie, dokąd byś ich zabrała, zabrał? Pomyśl 

o jakimś wyjątkowym i nieoczywistym zakątku Puszczykowa. Przygotuj kartę do przewodnika 



 

 

 

 

– musi zawierać opis jednego miejsca, zdjęcie lub ilustrację wykonaną przez Ciebie oraz mapę 

lub opis, jak do tego miejsca trafić.  

9. Technika wykonania prac : dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, 

malarstwo, kolaż. 

10. Format prac: A3, papier typu brystol. 

11. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2020r.  na stronie internetowej Organizatora. 

13. Prac przekazanych na konkurs Organizator nie zwraca. 

14. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów oraz prezentację wybranych prac 

na wystawie. 

15. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest Biblioteka Miejska 

im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie Inspektorem Ochrony 

Danych jest Jarosław Bartkowiak1 (kontakt: biblioteka@iq.pl). Dane osobowe będą 

przechowywyane do czasu wyczerpania ich przydatności w związku z konkursem.  

16. Popularyzacja : przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (ujawnienie listy laureatów na 

stronie internetowej, profilu portalu społecznościowego Facebook oraz w prasie),  

a także z wykorzystaniem i zamieszczeniem prac oraz ich fotografii w materiałach 

reklamowych, albumach, katalogach i na stronach internetowych oraz profilach na portalach 

społecznościowych organizatora oraz organizacji współpracujących. 

 

. 

        BM CAK Puszczykowo 

 

      

                                                             
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu    Europejskiego   i   Rady    (UE) 2016/679   z   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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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