
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach on – line  
z tworzenia komiksów w oparciu o twórczość poety,  

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
 

 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Trawiasta 10, 04-618 

Warszawa, tel.022-815-33-21 w. 25 1. 

Warsztaty odbywają się w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 

- warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 - 15 lat 

Celem warsztatów jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz twórczości poety 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz jego związków dzielnicą Wawer, jak również 

zainteresowanie tej grupy uczestników historią swojej dzielnicy. 

- warsztaty odbywają się on-line poprzez stronę biblioteki: www.bibliotekawawer.pl oraz stronę 

Facebook, udostępnione są w formie padletu.  

- Warsztaty składają się z czterech części, krótkich, około 5 – minutowych filmików, poświęconych 

czterem postaciom występującym w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Każdy filmik 

poprzedzony jest wstępem - informacją o danym utworze i związanym z nim etapem życia poety. 

- Po obejrzeniu filmików, uczestnicy warsztatów wykonują pracę plastyczną na jednej stronie w 

formacie A4 dowolną techniką (flamastrami, kredkami, farbami itp.) i w dowolnej formie: komiks, 

zwykła ilustracja itd.  

- Temat pracy ma nawiązywać do twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (dowolnego 

wiersza) lub do życiorysu poety. 

- Nadsyłanie prac odbywa się wyłącznie formą e-mailową na adres: skrolak@bibliotekawawer.pl - 

może to być skan lub wyraźna fotografia pracy. 

- Nadesłane prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i 

adres szkoły, do której uczęszcza. 

- Do nadesłanych prac należy dołączyć skan oświadczenia, będącego załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu Uczestnictwa w Warsztatach.  

- Prace należy nadesłać nie później niż do 25 czerwca 2020 r. 

- Nadesłane prace zostaną nagrodzone drobnymi gadgetami wraz z podziękowaniem za udział na 

podany adres szkoły uczestnika na początku września i tam mogą być odebrane przez uczniów. 

- Poprzez udział w Warsztatach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

Warsztatów danych osobowych w celach wynikających z organizacji Warsztatów 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).   

http://www.bibliotekawawer.pl/


- Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Warsztatów w publikacjach 

dotyczących Warsztatów, w szczególności informujących o jego wynikach.   

- Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu. 


