REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ
04.11.2021 r. - 30.11.2021 r.
1. Poniższy „Regulamin” określa zasady i warunki uczestnictwa w „Konkursie plastycznym na
projekt kartki bożonarodzeniowej”.
2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu. Patronem honorowym
konkursu jest wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i dorosłych.
4. Uczestnicy mają za zadanie przygotować projekt kartki bożonarodzeniowej według własnego
pomysłu.
5. Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności w realizacji własnych pomysłów,
• rozwijanie samodzielności i umiejętności w planowaniu działań,
• rozbudzanie zainteresowań plastycznych.
6. Czas trwania konkursu – 04.11. 2021 r. - 30.11.2021 r.
7. Zasady uczestnictwa w konkursie:
• Uczestnikami konkursu mogą być czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu wraz z
filiami w Borawem i Laskowcu.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemna zgoda na udział. W przypadku osób
niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dostarczona wraz z pracą plastyczną do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu lub do Filii w Borawem i w Laskowcu.
• Prace mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie.
• Prace muszą być wykonane samodzielnie przez autora prac, co będzie brane pod uwagę w
ocenie.
8. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
9. Kryteria oceny prac konkursowych:
• pomysł wykonania pracy,
• samodzielność wykonania pracy,
• estetyka wykonania pracy.
10. Kategoria wiekowe dla uczestników:
• 3-6 lat,
• klasy I-III,
• klasy IV-VIII,
• szkoły średnie,
• dorośli.
11. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki i Facebooku biblioteki.
13. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników i będzie miało w zależności
od sytuacji epidemicznej, formę online lub uroczystości z udziałem laureatów.
Załącznik 1
Zgoda na udział w konkursie „Projekt kartki bożonarodzeniowej”.
…........................................................
imię i nazwisko uczestnika konkursu
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu plastycznego na projekt kartki bożonarodzeniowej i
wyrażam zgodę na publikację wyników konkursu oraz umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych

zawierających wizerunek mój/mojego dziecka* oraz wykonanej pracy, zarejestrowanych podczas
wizyt w bibliotece i uroczystości wręczenia nagród zorganizowanej przez GBP w Rzekuniu w
ramach konkursu, w lokalu biblioteki, na stronie internetowej biblioteki, UG w Rzekuniu, Facebooku i
Instagramie GBP w Rzekuniu.
…....................................................................................................................................…
data, podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego*, nr telefonu * - niepotrzebne skreślić
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W
WYDARZENIU
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rzekuniu z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B 4, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można
skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych,
w
szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO
uprawnień można skontaktować się:
a) wysyłając e-mail na adres: biblioteka@rzekun.net;
b) osobiście w siedzibie administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza
zakres
wskazany
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu.
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia przepisów prawa dotyczących m.in. archiwizacji
dokumentacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa
informatycznego lub obsługi rejestracji na wydarzenia;
b) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
a) wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je
udostępnić,
w szczególności: policji, sądowi, prokuraturze.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów
innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu:
a) 20 lat – dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na
formę rejestracji. Po wskazanym okresie dane osobowe będą podlegały brakowaniu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe;
b) dożywotnio – dotyczy to danych osobowych uczestników w zakresie imienia, nazwiska, roku
urodzenia lub kategorii wiekowej, czasu / osiągniętego wyniku. Dane te będą traktowane jako dane
historyczne;
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
b) dostępu do danych osobowych;
c) prawo do sprostowania danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna
w Rzekuniu z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B 4, 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:
biblioteka@zekun.net.
8. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich
niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.
10. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym
decyzje opierające się na profilowaniu.
ANONIMOWY UCZESTNIK / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Organizator nie dopuszcza do udziału w Wydarzeniu anonimowych uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi,
informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach
internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz
do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z
użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym dziale.
6. Uczestnik ma prawo odmówić zgody na użycie swojego wizerunku lecz w tym przypadku
Organizator zostanie pozbawiony możliwości nagrodzenia takiej osoby.
ODBIÓR NAGRÓD WYŁĄCZNIE OSOBISTY!
OBOSTRZENIA DLA UCZESTNIKÓW PODCZAS PANDEMII.
1. Jestem świadoma/y , że podczas trwania wydarzenia obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO
wraz z kolejnymi aktualizacjami.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez
Organizatora, zawartymi w regulaminie.
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest
zdrowy.
4. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia.
5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest
po mojej stronie.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie miałem styczności z osobami, które odbywały kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku
zarażenia COVID-19.

