
Regulamin konkursu plastycznego

„BIBLIOTEKA MARZEŃ”

Organizator: Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

Adresaci konkursu: Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i młodzież szkół średnich.

Cele konkursu:

1.  Zachęcenie  dzieci  i  młodzieży  do  aktywności  twórczej,  rozbudzanie  zainteresowania

biblioteką.

2. Przedstawienie wizji biblioteki naszych marzeń w ujęciu plastycznym.

3. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków wyrazu.

4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.    

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu puckiego.

2. Prace biorące udział w konkursie powinny dotyczyć tematu: biblioteka marzeń.

3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę.

4. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej

niepublikowanymi oraz nieprzedstawionymi na innych konkursach.

5. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub większym.

6. Technika plastyczna wykonania prac jest dowolna (np: ołówek, pastele, farby, kredka,

wycinanki itp.).

7. Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:

Tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nr telefonu kontaktowego.

8. Prace należy składać w Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem do  12

maja 2021 r.

Ocena prac: 

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny

brane  będą pod uwagę następujące  kryteria:  wartość  merytoryczna  i  zgodność z  tematem

konkursu,  samodzielność  wykonania  pracy,  oryginalność,  pomysłowość  autora,  staranność

wykonania i stopień trudności. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I : uczniowie klas 1 – 3

Kategoria II : uczniowie klas 4 – 8

Kategoria III : młodzież szkół średnich



W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna nagrody książkowe.

Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia  14  maja  2021  r.  na  stronie  internetowej

Organizatora  www.bibliotekapuck.pl  oraz na profilach społecznościowych prowadzonych

przez Bibliotekę.

Odbiór nagród w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku ul.

Sambora 16 w Wypożyczalni dla Dzieci.

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorem,  czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  które  dane  osobowe  będą

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Biblioteka Publiczna im. Zaślubin

Polski z Morzem w Pucku, ul. Sambora 16, 84-100 Puck, email: dyrektor@bibliotekapuck.pl,

tel. (58) 673-28-76.

2. Inspektor ochrony danych

We  wszystkich  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych,  ma  Pani/Pan  prawo

kontaktować  się  z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  na  adres  mailowy:

rodo@bibliotekapuck.pl.

3. Cel przetwarzania

Celem  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  uczestnictwo  w  warsztatach,

spotkaniach autorskich, konkursach, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych

 przez Bibliotekę Publiczną im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

4. Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody,

wyrażonej  przez  świadome  uczestnictwo  w  ww.  wydarzeniach.  Podanie  danych  jest

dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody

oraz do 30 dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Odbiorcy danych

http://www.bibliotekapuck.pl/


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im

danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe

w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców.

Dane  osobowe  mogą  być  również  powierzone  podmiotom,  które  świadczą  usługi  dla

Administratora.

7. Prawa osób

Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania:  ochrony  swoich  danych  osobowych,  dostępu  do  nich,

uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo

wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul.  Stawki 2,  00-193

Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody

na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie

pisemnej,  wysłania  żądania  na  nasz  adres  e-mail  lub  adres  pocztowy.  Konsekwencją

wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Prace  zgłoszone  do  konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie  prac  do

konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na  Organizatora  praw

własności złożonych egzemplarzy prac.

3. Udział  w   konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  prawa  do  nieodpłatnego

wykorzystywania prac na wszelkich polach eksploatacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu wręczenia nagród w formie

zapisu  fotograficznego,  filmowego  i  dźwiękowego  w  celach  dokumentacyjnych,

edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

5. Udział  w konkursie  jest  jednoznacznym wyrażeniem zgody na publikację  pracy na

wszelkich  polach  eksploatacji  oraz  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu.

7. Organizator  zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku

wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.


