REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kosmos Lema i nie tylko…”
§1. Cele konkursu.
1. Celem konkursu jest:
 popularyzacja czytelnictwa,
 kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami wypowiedzi
artystycznej,
 upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema.
§2. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we
Wrześni.
2. Adres organizatora: Biblioteka Publiczna Miasta i gminy we Wrześni, ul.
Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna
Nowicka oraz Agnieszka Hoppe; telefon kontaktowy: 61 436 25 96; mail:
oddzialdzieciecy-wrzesnia@wp.pl
§3. Założenia organizacyjne.
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie
szkół podstawowych.
2. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 kategoria I – do lat 6,
 kategoria II – od 7 do 10 lat,
 kategoria III od 11 do 15 lat.
3. Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji nawiązującej do treści
książek o kosmosie, robotach i innych cudach wszechświata.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną lub w
wybranym graficznym programie komputerowym, format A4 (praca
wydrukowana)
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z wykazu książek
proponowanych przez organizatora.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,
niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi w innych
konkursach.
8. Prace złożone na konkurs przechodzą na rzecz organizatora.
9. Pracę należy składać w kopercie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13. W kopercie należy umieścić:

 informację z danymi: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres
zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, tytuł utworu, który
został zilustrowany,
 klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(wzór – załącznik nr 1 dostępny w bibliotece) wraz z podpisem
uczestnika i jego opiekuna prawnego.
§4. Ocena prac konkursowych.
1. Prace należy składać do 31 maja (poniedziałek) 2021 r. do godziny
17:00 osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we
Wrześni.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa
powołana przez organizatora.
3. Kryteria oceny prac:
 zgodność pracy z tematem,
 jakość wykonania,
 oryginalność i pomysłowość,
 walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania pracy),
 stopień trudności wykonania.
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§5. Ogłoszenie wyników konkursu, nagrody.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej 15 czerwca
(wtorek) 2021 r.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na
stronie internetowej oraz FB biblioteki.
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o
wynikach konkursu.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione
podczas wręczania nagród.
§6. Postanowienia ogólne.
Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem
określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo
zmian w regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej na konkurs.
Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu
zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora
konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanych dalej RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016r. Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13;
2. inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Damian Sendek
adres e-mail: iod@teletronik.info;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb konkursu
bibliotecznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
konkursu nie dłużej niż 6 miesięcy;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(profilowany).

