REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PN. „MUMINKI W BIBLIOTECE”
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie ogłasza Gminny konkurs plastyczny dla
dzieci w wieku od 3 do 9 lat, które są czytelnikami GBP w Dalikowie i Filii Bibliotecznej
w Domaniewie.

I.

Cele konkursu

•

Promocja czytelnictwa

•

Podnoszenie kultury czytelniczej

•

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce,
budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie

•

Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą

•

Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych

•

Zapoznanie się z lekturą cyklu opowieści o Muminkach.

II.

Zasady konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, które są czytelnikami
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie lub Filii Bibliotecznej w Domaniewie.
2. Czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie można zostać w każdej
chwili zakładając u nas konto i odbierając Kartę Czytelnika.
3. Czas trwania konkursu – od 8 maja do 8 czerwca 2021 r.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Każdy uczestnik konkursu do pracy konkursowej musi dołączyć wypełnioną zgodę
rodziców (załącznik nr 1). Zgodę można przynieść osobiście do GBP w Dalikowie lub
FB w Domaniewie.
6. Organizator, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, jest uprawniony
do wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz do
własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak nieodpłatne opublikowanie
wybranych prac na stronie internetowej: bibliotekadalikow.pl, na Facebooku Biblioteki,
w prasie lokalnej.

III. Zasady pracy konkursowej
1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej techniką
dowolną w formacie A4 (kredki, farby plakatowe, wydzieranki i inne).
2. Tematem pracy jest ilustracja do opowieści ze świata Muminków. Mogą to być
bohaterowie książek: Muminek, Paszczak, Włóczykij, Mała Mi i inni. Mogą to być
przygody przeżywane przez naszych bohaterów.
3. Praca konkursowa musi być samodzielna, nie może to być kolorowanka.
4. Pracę plastyczną należy podpisać od drugiej (czystej) strony: imię, nazwisko autora,
adres, telefon kontaktowy oraz dołączyć podpisaną przez rodzica zgodę
(załącznik nr 1).
5. Wszystkie prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dalikowie lub FB w Domaniewie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która nie
spełnia wymagań określonych w tym regulaminie.

IV. Nagrody konkursowe
1. Organizator oceni prace pod kątem ich oryginalności, kreatywności, estetyki
wykonania.
2. Podczas trwania konkursu zostaną wręczone nagrody w 3 kategoriach wiekowych:
I – dzieci od lat 3 do 5
II – dzieci od lat 6 do 7
III – dzieci od lat 8 do 9.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 27 czerwca 2021
r. (20 rocznica śmierci Tove Jansson, fińskiej pisarki, autorki „Muminków”).

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu
– 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 zarchiwizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dalikowie.

3.
o

Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do zamieszczenia informacji
zwycięzcach

oraz

publikacji

nagradzanych

prac

na

stronie

www.

http://bibliotekadalikow.pl/ 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 są chronione

w naszych systemach zgodnie z dyrektywami RODO.

5.

Administratorem danych osobowych wszystkich uczestników Gminnego

konkursu plastycznego pn. „Muminki w Bibliotece” jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Dalikowie z siedzibą Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików.

6.

W sprawach związanych z ochroną i zasadami przetwarzania danych

osobowych w trakcie trwania konkursu proszę kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony

Danych

–

Januszem

Wyspiańskim,

tel.

+48 600 246 497,

e-mail

januszwyspianski@abi24.eu.

7.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji tylko tego wydarzenia na podstawie

działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie.

8.

Dane mogą być udostępniane jedynie w celu prawidłowej realizacji usług

określonych w regulaminie.

9.

Dane będą publikowane na serwisie społecznościowym (FACEBOOK), gdzie

zamieścimy informację o osobach, które przysłały prace, o osobach, które wygrały,
wraz z publikacją ich prac.

10.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo do:

•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

•

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

usunięcia danych osobowych;

•

wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika na warunki, określone
w Regulaminie oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dalikowie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki i na stronie internetowej
www.bibliotekadalikow.pl.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dalikowie lub FB w Domaniewie oraz pod nr tel. 603 270 838.

