REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Pt. „Kurierzy Tatrzańscy w czasie II Wojny Światowej – farbą i kredką”.

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie

wrażliwości

estetycznej

poprzez

popularyzację

różnych

form

plastycznych.
3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy obywatelskiej oraz poszanowania tradycji,
kultury własnego regionu i narodu.
4. Samodzielne poszukiwanie wiadomości związanych z tematyką konkursu.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy
Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Zakopane, Starosta Tatrzański
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat z przedszkoli,
szkół podstawowych i szkół średnich.
2. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza autor
Wiek
Nazwa Instytucji, adres, tel.
Imię, nazwisko opiekuna, nr telefonu
Każda jednostka, która zgłasza pracę więcej niż jednego uczestnika, załącza do
składanych prac listę osób biorących udział w konkursie, z podziałem na wiek
i klasę. (Listę uczestników można również przesłać pocztą elektroniczną na adres
mbp@biblioteka.zakopane.eu).
3. Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej
imieniem i nazwiskiem 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Organizator informuje, ze prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac
konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na
Organizatora.
Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu,

podanych przez nich danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem
– zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
Laureaci konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają upominki rzeczowe ufundowane
przez organizatorów, patronów i sponsorów.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
1. Prace należy nadsyłać, składać do dnia 22.10.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im.

Stefana

Żeromskiego,

Oddział

dla

Dzieci

i

Młodzieży,

ul. Zborowskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00. Telefon 182014006.
2. Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa nie
będą podlegały ocenie konkursowej.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki:
http://www.biblioteka.zakopane.eu/
ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a) Przedszkole - kategoria I
b) szkoła podstawowa, kategoria II (klasy 0-2); kat. III (klasy 3-5); kat. IV (klasy 6-8)
c) szkoła średnia - kategoria V.
Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości
zgłoszonych prac.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę wcześniej
nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
3. Jury pod uwagę weźmie:
 nawiązanie do tematyki konkursu
 pomysł
 jakość wykonania
 oryginalność.
4. Format pracy: dowolny, maksymalnie A3.
5. Uczestnicy

przygotowują

prace

plastyczne

wykonane

następującymi

technikami

(np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa).
6. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane
autorom.
7. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 09.11.2021 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz
prawo zmiany terminu Imprezy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadkach wskazanych
w informacji o odwołaniu Imprezy.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Pt. „Kurierzy Tatrzańscy w czasie II Wojny Światowej – farbą i kredką”.
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko prawnego
opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, w tym na*:
□
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z organizacją konkursu
plastycznego pt. „Kurierzy Tatrzańscy w czasie II Wojny Światowej – farbą i kredką” – VI
edycja.
□
publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Biblioteki i portalu Facebook
w celach promocyjnych Biblioteki;
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

……………………………..
(data i podpis)
*proszę zaznaczyć właściwe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję,
że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka im. Stefana Żeromskiego
w Zakopanem, ul. Łukaszówki 4, Zakopane 34-500.
2. Przysługuje Panu/i prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty
elektronicznej ochronadanychjoda@gmail.com.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Biblioteki oraz w celach związanych
z organizacją Konkursu plastycznego pt. „Kurierzy Tatrzańscy w czasie II Wojny Światowej – farbą
i kredką”. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Biblioteki przez okres 5 lat.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym Pt. „Kurierzy Tatrzańscy
w czasie II Wojny Światowej – farbą i kredką”. –VI edycja
9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym; odmowa zgody na przetwarzanie danych
w celach promocyjnych Biblioteki nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych.

……………………………..
(data i podpis)

