
Regulamin konkursu plastycznego pt. „Twarz Biblioteki” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie 

2. Konkurs plastyczny odbywa się z okazji Tygodnia Bibliotek 2020. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. 

4. Tematem Konkursu jest portret Biblioteki lub całej postaci Biblioteki – jak wyobrażasz ją sobie 

jako osobę.  

5. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, kolaż itp.) na kartce papieru o formacie 

A4. 

6. Pracę należy podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem.  

7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierający też 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

8. W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny. 

9. Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie udzielonej zgody - 

na podstawie 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. 

10. Pracę konkursową można wysłać pocztą tradycyjną na adres biblioteki: Miejska Biblioteka 

Publiczna w Człuchowie, ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów z dopiskiem „Twarz Biblioteki” lub 

wysłać wraz z wypełnionym załącznikiem nr. 1 na adres e-mail biblioteki: bibliotekaczl@wp.pl,                         

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja br.  

11. Prace oceniać będzie 3-osobowe Jury, powołane przez Organizatora. Prace nie spełniające 

wymogów regulaminu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 11 maja br.  

13. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

14. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie banneru, który zostanie wyeksponowany 

na budynku człuchowskiej biblioteki. 

15. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje nagrody w formie kart upominkowych, które 

będzie można wykorzystać w sklepie Media Expert. Vouchery będzie można odebrać                                    

w Wypożyczalni dla dzieci MBP w Człuchowie w momencie otwarcia biblioteki dla czytelników      

i użytkowników o czym będziemy na bieżąco informować. 

Miejsce I – bon upominkowy w wysokości 250 zł 

Miejsce II – bon upominkowy o wartości 200 zł 

Miejsce III – bon upominkowy o wartości 150 zł 

9 Wyróżnień – nagrody rzeczowe 

16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Człuchowie i w mediach społecznościowych. 

17. Biblioteka przeprowadza relację z przeprowadzenia Konkursu. Przystępując do konkursu 

uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swoich prac plastycznych. 

18.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu   dokonania 

czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu   

19. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony 

fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych osobowych. 

20. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Miejska 

Biblioteka Publiczna im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie z dopiskiem: Konkurs                              

"Twarz Biblioteki". 

21. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane  

są podawane na zasadach dobrowolności. 

22. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu. 

 

 

mailto:bibliotekaczl@wp.pl


Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu plastycznego pt. „Twarz Biblioteki” 

 

 

Nazwisko i imię uczestnika: ………………………………………………………….….. 

Klasa: …………….. 

Szkoła: ………………………………………………………………………….….. 

Telefon kontaktowy lub adres e-mail uczestnika/rodzica*: …………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Oświadczenie zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

"Twarz Biblioteki" oraz udostępniania informacji o przebiegu akcji przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie w celach dokumentujących przebieg 

konkursu plastycznego "Twarz Biblioteki", zorganizowanym przez MBP w Człuchowie 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę do korzystania i rozpowszechniania materiałów, w tym prac plastycznych, 

zgromadzonych podczas Konkursu "Twarz Biblioteki" przez Miejską Bibliotekę im. dr. Janusza 

Korczaka w Człuchowie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

z dnia 4.02.1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki regulaminu Konkursu "Twarz Biblioteki". 

 

……………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 


