MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĘCZYCY ZAPRASZA DZIECI
I MŁODZIEŻ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNO-GRAFICZNYM
„JAK WYOBRAŻAM SOBIE BOHATERA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

Regulamin Konkursu
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwój wyobraźni plastycznej przy
użyciu różnych form plastycznych i komputerowch.
ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu portretu ulubionego bohatera literackiego.
2. Technika wykonania portretu dowolna – malowanie, wyklejanie, kolaż.
3. Prace powinny mieć postać jednostronnej pracy, format A4.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
6. Konkurs organizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w
partnerstwie z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi
Łęczyckiej” w Łęczycy w ramach projektu „Magiczne Podróże po Regałach” w programie
„Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7. Prace prosimy dostarczyć na adres pocztowy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 a, 99-100 Łęczyca – z dopiskiem „Portret”, wraz z Kartą
Zgłoszenia i Oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub opiekuna dziecka. Karta Zgłoszenia i
Oświadczenie do pobrania ze strony Biblioteki www.bibliotekaleczyca.pl
8. W przypadku nie podpisania Oświadczenia praca nie będzie zakwalifikowana do konkursu.
9. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 października 2018 roku (włącznie) w siedzibie Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11 a. (pokój nr 6, osoba do
kontaktu – Grażyna Olczak, tel. 24 721 03 57)
10. Nadesłanie karty zgłoszeniowej z pracą konkursową jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.
ZAKOŃCZENIE KONKURSU Prace oceni jury powołane przez organizatora. Prace będą oceniane w
trzech grupach wiekowych:7-9 lat; 10-12 lat; 13-15 lat. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i
zaprezentowane na wystawie w czytelni biblioteki.
Rozstrzygnięcie konkursu (posumowanie i wręczenie nagród)
odbędzie się 29 listopada 2018 r. godz. 9.30 w MiPBP w Łęczycy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac do celów promocyjnych
biblioteki i czytelnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

KARTA ZGŁOSZENIA
NA KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY
„Jak wyobrażam sobie bohatera mojej ulubionej książki”
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………
Wiek uczestnika konkursu……………
Nr telefonu / e-mail do kontaktu z uczestnikiem………………………………………………….
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………….
(proszę podać tytuł książki, autora i imię bohatera)

Podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE
KARTA DLA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja,niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam wolę przystąpienia mojego dziecka do Konkursu plastyczno-graficznego, organizowanego przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie
internetowej www.bibliotekaleczyca.pl w zakładce Konkursy.
Dane dziecka (wypełniają rodzice/opiekunowie):
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła i klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeśli do konkursu zostanie przekazana praca, którego moje dziecko będzie autorem lub współautorem,
wyrażam wolę, aby:
A) Praca była oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka- tak/nie (niepotrzebne skreślić);
B) Praca była oznaczona pseudonimem-…………………………………………….(podaj pseudonim);
C) Praca była udostepniona anonimowo- tak/nie (niepotrzebne skreślić);
Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy. Dane
osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2. Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do prac złożonych do konkursu.
3. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności statutowej
organizatora jako instytucji kultury.
5. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej, Kodeks
Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do
wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Finał Konkursu jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników ni
wymaga zgody.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości przystąpienia do konkursu.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane przez okres
wskazany ustawą, tj przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
jeśli są nieprawidłowe.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do kontroli na
podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne
oraz usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz
żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych w tym
przypadku nie przysługuje. Nie będziesz podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału
człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem danych
osobowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy na adres mailowy:
p.gawron@bibliotekaleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
……………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna

