Regulamin Konkursu Plastycznego „Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy , ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa zwana dalej
„Organizatorem”.
1. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony
środowiska poprzez:


rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska
naturalnego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska,



zmianę nawyków konsumpcyjnych - nie kupuj wypożyczaj z biblioteki.

2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem konkursu
Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki.
3. Prace zostaną opublikowane w kanałach komunikacji Biblioteki, a w szczególności na stronie
internetowej www.bppn.waw.pl i Facebooku i Instagramie Biblioteki.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez
niego postanowień niniejszego Regulaminu

ZAŁOŻENIA I WARUNKI ORGANIZACYJNE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców i sympatyków dzielnicy Praga-Północ.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną zgodnie z tematem
konkursu.
4. Wiek uczestników: 6-15 lat, wyznaczone są dwie kategorie wiekowe:


6-10 lat



11-15 lat
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5. Prace w formie otwartego pliku.jpg/.png/scanu wraz ze zdjęciem/ skanem formularza
rejestracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy przysłać na adres email: bppn.waw@gmial.com z tematem „Konkurs Plastyczny – Jestem EKO – nie kupuję,
wypożyczam z biblioteki” w terminie do 10.11.2020 r.
6. Technika prac dowolna: rysunek, malunek, wyklejanka itp.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD i OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, w dwóch kategoriach wiekowych
• 6-10 lat
• 11-15 lat
3. Nagroda przyznawana w Konkursie nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani
inną nagrodę rzeczową. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do przekazania
uprawnienia do otrzymania Nagrody na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej ani
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Wyniki konkursu dostępne będą od 17.11.2020 r. na stronie internetowej biblioteki:
www.bppn.waw.pl a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
6. Nagrody nieodebrane do dnia 30.11.2020r. przechodzą na własność Organizatora.

DANE OSOBOWE
1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem tj. w celach związanych
z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu, poinformowaniem o jego wynikach oraz
relacjonowaniem jego przebiegu.
3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
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4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w konkursie

PRAWO AUTORSKIE
1. Wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze
złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym
oświadczam iż przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia
stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe. Ponadto oświadczam, że przesłane przeze
mnie zdjęcia nie jest obciążone prawami osób trzecich, jak również nie narusza prawa
Rzeczpospolitej Polskiej oraz praw osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację
zdjęcia mojej pracy na związanych z konkursem stronach internetowych.
2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw tych osób
w związku z korzystaniem przez Organizatora z Zadania Konkursowego w sposób zgodny z
niniejszym Regulaminem, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory wynikłe z
tytułu praw autorskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności jeżeli z przyczyn leżących po
stronie danego Laureata Konkursu nie będzie możliwości powiadomienia go o wygranej lub
przekazania mu nagrody.
2. Organizator nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.bppn.pl oraz Facebook i każdy Uczestnik
oraz zainteresowany ma prawo zapoznać się z jego treścią.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Plastycznego

Formularz rejestracyjny
Konkurs plastyczny „Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki”

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek

Adres e-mail

Nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………..………………….

DATA I PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA AUTORA PRACY
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO „KLIMAT NA CZYTANIE”
W związku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest reprezentowana przez Dyrektora Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana

Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, 03-470 Warszawa ul. Skoczylasa 9.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw.
Z Inspektorem można skontaktować się pod numerem tel.: 722-309-224.
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w związku z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „KLIMAT NA
CZYTANIE”.
4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy tj do 10 stycznia 2021 r.
6. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu
administratora: zapewniającym obsługę informatyczną, odbiorcami nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach postępowania zgodnie z prawem.
7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w konkursie plastycznym pt. „KLIMAT NA CZYTANIE”.
9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im.
Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, 03-470 Warszawa ul. Skoczylasa 9, udzieloną
w dniu ……… w celu …………… Podpis opiekuna prawnego osoby/osoby, której dane dotyczą.
10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM „KLIMAT NA CZYTANIE”

W trybie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1
z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym
w związku z udziałem w konkursie plastycznym pt. „KLIMAT NA CZYTANIE”.

…………………………………………………………………………...………………………
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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