REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTĘ MOLA KSIĄŻKOWEGO
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na maskotkę mola książkowego” (zwanego dalej Konkursem)
jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie (ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów) ,
zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest:
a) promocja czytelnictwa,
b) pozyskanie czytelników i młodych odbiorców literatury,
c) promocja postawy twórczej wśród dzieci i młodzieży,
d) rozwój kreatywności wśród uczestników,
e) zachęcenie i aktywizacja dzieci, rodziców, szkół do aktywnego uczestnictwa w
wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych Miejskiej Biblioteki Publiczne w Człuchowie
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wielkoformatowej postaci mola książkowego.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych, którzy
są czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie
5. Czas trwania konkursu: 11 kwietnia 2022 – 6 maja 2022
6. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora: www.bibliotekawczluchowie.pl oraz w Wypożyczalni dla Dzieci
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1), metryczki pracy (zał. nr 2) oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr ) ; a także dobrowolne
podpisanie zgody na publikację wizerunku (zał. nr 1)
2. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
3. Zadaniem uczestnika jest wykonanie postaci mola książkowego, która tematycznie
nawiązywać będzie do książki, czytania lub biblioteki. Kompozycja przestrzenna może
przyjąć formę maskotki, kukiełki, lalki, rzeźby i może być wykonana dowolną techniką.
Maksymalne wymiary pracy 30cmx40cmx30 cm
4. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w Wypożyczalni dla
Dzieci
5. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
§ 3. Kryteria oceny prac
1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów w dwóch
kategoriach:
a) uczniowie klas I-III
b) uczniowie klas IV-VI
2. W każdej kategorii, podanej w ust. 1, przyznane zostanie I, II, III miejsce.
3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma imienny dyplom, a laureaci nagrodzonych prac
otrzymają nagrodę w formie vouchera, który będzie można zrealizować w Hurtowni
papierniczej „Junior” w Człuchowie
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu

b) mól książkowy powinien tematycznie nawiązywać do książki, czytania czy biblioteki
c) ogólna estetyka wykonania prac
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 11 maja 2022 na stronie internetowej
www.bibliotekawczluchowie.pl oraz na profili Facebook
§ 4. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć
prac konkursowych z zachowaniem osobistych praw autorskich, w celach promocyjnych na
stronie Organizatora, profilu na portalu Facebook, na wystawach organizowanych w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie
§ 5. Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu na maskotkę
mola książkowego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie (ul. Szczecińska 5,
77-300 Człuchów)
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne
zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane członkom Komisji Konkursowej,
powołanej przez Bibliotekę . Dane osobowe zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia
odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:
a) stronie internetowej Organizatora;
b) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na
ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w
dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie oraz w sytuacji wyrażenia zgody na
rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej
wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
5. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo:
a) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody
oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail
na adres: ewah.meger@gmail.com albo złożenie osobiście w siedzibie Organizatora
b) do żądania od Biblioteki dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza

przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
Wyrażenie zgody uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie
wizerunku, który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia Konkursu jest dobrowolne i nie
jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej
niewyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez
Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:
a) dane uczestników i dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące
kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, klasa, numer telefonu, podpis,
8. Dane uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
9. Biblioteka nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 5 ust. 2
Regulaminu.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych
uczestnicy mogą kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych
poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: ewah.meger@gmail.com,
korespondencyjnie na adres - Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie, ul. Szczecińska 5,
77-300 Człuchów
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają bibliotekarze Wypożyczalni dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie (59 83 41 116)

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE NA MASKOTKĘ MOLA KSIĄŻKOWEGO
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………… …………
Klasa: ………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na maskotkę mola książkowego
i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka przez Miejską Biblioteke Publiczną w Człuchowie. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane
osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji wyników Konkursu na
stronie internetowej Organizatora, jego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego
dziecka (zdjęcie z wręczenia nagrody) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na:
stronie Organizatora Konkursu na maskotkę mola książkowego i profilu Organizatora na
portalu Facebook

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

METRYCZKA PRACY w Konkursie na maskotkę mola książkowego
Tytuł pracy/nazwa maskotki :
……...………………….………………………………………..............………..........…....…

Imię i nazwisko dziecka:
…………………………………………………………………………………………………

Klasa:………………………………………………………..

