Regulamin Gminnego konkursu na zrobienie spotu pokazującego
zbiory regionalne znajdujące się w zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dalikowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie ogłasza Gminny konkurs na zrobienie spotu
pokazującego zbiory regionalne znajdujące się w zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dalikowie
I.

Cele konkursu



Promocja czytelnictwa



Promocja Regionu – postaci i wydarzeń historycznych ważne dla naszego regionu



Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z kulturą



Zainteresowanie i zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki publicznej



Promowanie dorobku historycznego regionu i zachęcanie mieszkańców do korzystania z
zasobów biblioteki

II.

Zasady konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i uczniów klas
trzecich gimnazjum (Szkoła Podstawowa w Dalikowie, Szkoła Podstawowa w Domaniewie)
oraz osób dorosłych, które nie zajmują się profesjonalnie robieniem reklam, filmów, spotów
itp. działalnością marketingową.
2. Czas trwania konkursu: od 15 października do 8 listopada 2018 r.
3. Kryteria oceny spotu:
- Spot reklamował będzie postacie i wydarzenia historyczne ważne dla naszego regionu (np.
kapitan Stefan Pogonowski - uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920, który urodził się w
Domaniewie; bitwa pod Dalikowem, która odbyła się 10 września 1863 r. W Dalikowie
znajdują się mogiły powstańców styczniowych, obelisk upamiętniający to wydarzenie itp.)
- Uczestnicy konkursu będą musieli skorzystać ze zbiorów, dokumentacji i publikacji
dotyczących gminy Dalików (tzw. regionalia) dostępnych w placówkach GBP w Dalikowie
oraz na stronie: www.bibliotekadalikow.pl.
- Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden spot zapisany na pendrive.
- Spot reklamowy powinien być w postaci filmu, czas trwania filmu od 5 do 7 minut.
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- Uczestnik konkursu powinien nadać tytuł swojej pracy i opatrzeć ją logiem Programu
Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska (logo do pobrania na stronie biblioteki).
- Film powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy.
- Do spotu należy dołączyć podpisane przez osobę dorosłą formularze: zgłoszenia, którego
wzór znajduje się w załączniku nr 1 oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka, którego
wzór znajduje się w załączniku nr 2.
- Osoba dorosła do spotu musi dołączyć formularze: zgłoszenia, którego wzór znajduje się w
załączniku nr 3 oraz zgodę na udostępnienie wizerunku, którego wzór znajduje się w
załączniku nr 4.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r.
5. Zwycięzcy

konkursu

otrzymają

atrakcyjne

nagrody

rzeczowe

ufundowane

przez

organizatora.
6. Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dalikowie.
8. Wszystkie prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie
lub Filii Bibliotecznej w Domaniewie.
9. Po zakończeniu działań projektowych spot będzie udostępniany na stronach internetowych:
www.bibliotekadalikow.pl;

www.dalikow.eu;

www.zsdalikow.szkolnastrona.pl;

www.spdomaniew.pl. oraz w serwisach: Facebook i YouTube, oraz w prasie, oraz we
wszelkich działaniach promujących region i GBP w Dalikowie.
10. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki i na stronie internetowej
www.bibliotekadalikow.pl.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dalikowie lub Filii Bibliotecznej w Domaniewie oraz pod nr tel. 603 270 838, 43 678 00 99
III.

Informacje o przetwarzaniu danych – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe Uczestników konkursu, zebrane na podstawie podjęcia decyzji o przystąpieniu
i akceptacji niniejszego Regulaminu, są przetwarzane tylko w tym jednym konkretnym celu realizacji i organizacji tego wydarzenia.
2. Po zakończeniu trwania konkursu i upłynięciu czasu związanego z publikacją wydarzenia
dane będą dalej przechowywane i przetwarzane przez okres 5 lat.
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3. Użyte narzędzia rejestrujące przebieg imprezy (materiał wideo, zdjęcia), zbierające wizerunek
uczestników, służą jedynie celom dokumentacji i prezentacji. Organizator konkursu zastrzega sobie
prawa do zamieszczenia tych informacji zgodnie z Regulaminem konkursu cz. II pkt. 9 nie
naruszając przy tym zasad ochrony danych osobowych, zawartych w Ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000), ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016).
4. Informujemy, że uczestnicy konkursu nie będą profilowani. Dane nie będą przekazywane ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym. Są chronione w naszych systemach zgodnie
z dyrektywami RODO.
5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie z
siedzibą Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików, woj. łódzkie, NIP 828-13-71-820.
6. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail januszwyspianski@abi24.eu.
7. Dane będą przetwarzane na podstawie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dalikowie w celu realizacji Projektu „Bliżej Kultury”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
8. Dane mogą być udostępniane jedynie w celu prawidłowej realizacji usług określonych
w regulaminie.
9. Dane nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
Są publikowane na serwisach: FACEBOOK i YOUTUBE tylko na podstawie wyrażenia dobrowolnej
zgody uczestnika konkursu.
10. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia do konkursu
Załącznik nr 2
Zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka
Załącznik nr 3
Formularz zgłoszenia do konkursu
Załącznik nr 4
Zgoda na udostępnienie wizerunku
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