
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCNEGO
„Uwiecznij Magię Świąt Bożego Narodzenia”

na własnoręcznie wykonanej kartce świątecznej

&1. Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:

 rozbudzenie wrażliwości czytelników
 rozwój zainteresowań czytelniczych
 pobudzenie aktywności twórczej
 pielęgnowanie tradycji

&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. Kontakt 61/4362 596

&.3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs skierowany jest dla osób dorosłych oraz młodzieży od lat 13
2. Każdy uczestnik zgłasza na konkurs tylko jedną pracę
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, 

format kartki 10 na 15 cm (kartka pocztowa)
4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wykonanej samodzielnie

kartki świątecznej z motywem świątecznym lub zimowym
5. Na kartce nie umieszczamy tekstu życzeń!  

6.  Prace należy dostarczyć w kopercie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
  we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września do
 14 grudnia (środa) 2022 r
 5.Do prac należy dołączyć następujące dane(na osobnej karteczce):
    -imię i nazwisko autora
    -wiek
    -telefon kontaktowy
    -podpisane oświadczenie RODO (załącznik)

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa 
do    wykorzystywania prawa prac: druk w dowolnej liczbie publikacji i w 
dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach 
utrwaleń,  do rozpowszechniania w ramach promocyjnych konkursu

8. Prace złożone na konkurs przechodzą na rzecz organizatora



&4. Ocena prac konkursowych
   1.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana 
      przez organizatora
   2.Kryteria oceny prac:

 zgodność z tematem konkursu
 estetyka
 oryginalny wyraz artystyczny
 ciekawe ujęcie zagadnienia

&5.Ogłoszenie wyników konkursu, nagrody

     1.Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie
         internetowej  www.biblioteka.wrzesnia.pl oraz FB biblioteki
     2.Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach

        konkursu
     3.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną przedstawione podczas wręczania 
        nagród 
     4.Wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia (piątek) 2022 r.

   
   

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.

http://www.biblioteka.wrzesnia.pl/


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).

 
    
  
    
              
   

 

 


