Regulamin powiatowego konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę wielkanocną

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci jest
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-15 lat. Warunkiem dopuszczenia do
udziału w konkursie, jest karta zgłoszenia, czyli pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w konkursie – Załącznik nr 1)
3. Celem konkursu jest:
- rozwijanie wyobraźni artystycznej
- pobudzenie do aktywności plastycznej
- podtrzymywanie tradycji składania sobie życzeń poprzez kartki
wielkanocne
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
regulaminu.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa do 28 marca 2022 roku
2. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Powiatowa
Biblioteka Publiczna, ul. Sądowa 5, 86-100, Świecie z dopiskiem konkurs plastyczny
na najładniejszą kartkę wielkanocną.
3. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, którą
powoła organizator.
4. Praca konkursowa:
a) technika plastyczna wykonania jest dowolna
b) każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę - kartkę
c) kartka świąteczna przygotowana przez uczestników konkursu nie może zawierać
treści życzeń (format kartki to
10,5 cm × 15 cm)
d) kartkę należy włożyć do koperty wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i klauzulą
zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
e) kartki zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich
f) prace nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach
5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia
(Załącznik 1), zawierającą następujące dane osobowe: imię
i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko rodzica
lub opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mail
rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do przesłanej pracy zgody rodzica lub
opiekuna prawnego i zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
W przypadku nie dostarczenia kompletu załączników, prace będą odrzucane przez
komisję konkursową.
8. Zasady przyznawania nagród:
a) Kryteria oceny prac to zgodność z tematem konkursu
b) Uczestnicy konkursu podzielni zostaną na 2 kategorie: 7-11 lat i 12-15
c) komisja konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrody autorom wybranych
prac
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2022r. Uczestnicy oraz rodzice lub
opiekunowie prawni laureatów zostaną poinformowani drogą mailową lub
telefoniczną.
NAGRODY

1.

W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce oraz wyróżnienia

2.

Finałowe prace zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej i w mediach
społecznościowych. Zorganizowana zostanie też wystawa pokonkursowa w
Bibliotece.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Podane informacje w postaci danych osobowych przetwarzane będą przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Świeciu,
ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

2.

Dane osobowe uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych, pozyskane są
wyłącznie do celów konkursu

3.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie.

4.

Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo żądać od administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.

Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6.

Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo wniesienia skargi w sprawie
przetwarzania ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.

Dane osobowe uczestników konkursu, rodziców lub opiekunów prawnych, będą
przetwarzane zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

8.

Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia, nazwiska i wieku będą
przetwarzane w celu zamieszczenia podpisanej pracy w pokonkursowej wystawie prac
w Bibliotece.

INFORMACJE DODATKOWE – PUBLIKACJA PRAC
1. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu wyraża
zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie praw
autorskich do pracy konkursowej na Organizatora Konkursu na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzania egzemplarzy wszelkimi
dostępnymi technikami,
w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową,
 odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania, a także publicznego udostępniania w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (np. sieć Internet),
 wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu w szczególności
prasy, telewizji, sieci Internet,
 do zamieszczania pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju wydawnictwach,
folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych
publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych nośnikach informacji, a
także na stronach internetowych organizatora konkursu.
2.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie przez organizatorów
imienia i nazwiska oraz wieku laureata konkursu, we wszelkiego rodzaju materiałach
związanych z konkursem.
UWAGI KOŃCOWE

1.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy Konkursu nieodpłatnie
nabywają własność egzemplarza pracy konkursowej.

2.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica lub
opiekuna prawnego, że uczestnik konkursu jest autorem nadesłanej pracy i nie jest ona
obciążona prawami autorskimi osób trzecich.

3.

Przesłanie lub dostarczenie kartki na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym
przekazaniem praw autorskich, przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
konkursu na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu

4.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Świeciu pod telefonem 052 33-11-967

5.

Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
„ NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ”
Imię i nazwisko
……………………...……..……………………………………………………………………
………
wiek uczestnika …………………………………………………………
telefon……………………………………………
adres e-mail ............................................................................
adres zamieszkania/korespondencji
………...…………………………………….…….………………………..
……………………………………………………………………………….……
OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym
właścicielem, dostarczonej pracy udzielam Organizatorowi – Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Świeciu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania pracy
moich / mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie i powielanie wykonanej pracy , za pośrednictwem dowolnego medium
wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu plastycznego.
Oświadczam, że praca ta nie została nigdzie wcześniej opublikowana.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności
prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
…………………………………………..
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE (rodzic, opiekun prawny)

Wyrażam
zgodę
na
udział
dziecka
(imię
i
nazwisko)
.................................................................................., którego jestem prawnym opiekunem na
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w
Świeciu. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu plastycznego.

.....................................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”),
przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Świeciu ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, tel. 52/3311967, wypozyczalnia@bpswiecie.pl.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: daneosobowe@csw.pl, telefonicznie: 52
56 83 108,
Państwa Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia
konkursu plastycznego „NA NAJŁADNIEJSZA KARTKĘ WIELKANOCNĄ”. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych (imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail) jest
dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w
niniejszym formularzu przez: POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W
ŚWIECIU, z siedzibą przy ul. SĄDOWEJ 5, 86-100 Świecie w celu przeprowadzenia
konkursu plastycznego „Na najładniejszą kartkę wielkanocną” oraz w relacjach
pokonkursowych (w mediach)?
 TAK

 NIE

Czy wyrażasz zgodę na komunikację ze strony Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Świeciu za pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu ?  TAK
 NIE
Czy wyrażasz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w relacjach prasowych i
internetowych w związku z konkursem?
 TAK
 NIE

Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu …………………………..
organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu i akceptuję w całości zasady
w nim zawarte. Oświadczam również, że posiadam całość praw autorskich do przesłanej pracy
plastycznej „ Na najładniejsza kartkę wielkanocną” na potrzeby udziału w konkursie i na
zasadach opisanych w regulaminie. Zgoda na publikację mojej pracy plastycznej nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
……………………………….
czytelny podpis

