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REGULAMIN  

XXI POWIATOWEGO KONKURSU 

„KSIĄŻKA – OBIEKT ARTYSTYCZNY” 

ORGANIZATOR: 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CELE KONKURSU: 

 inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form artystycznych, 

 zapis własnych uczuć, marzeń, a także emocji (np. radości, smutku, …) w postaci książek 

nie tyle o charakterze informacyjnym, ale raczej w postaci przedmiotu, 

 nabycie umiejętności wyrażania siebie, swoich upodobań, za pomocą języka sztuki, 

 współpraca biblioteki ze szkołami. 

WARUNKI KONKURSU: 

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego,  

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII, 

 przedmiotem konkursu jest przedstawienie dowolną techniką książki, jako „obiekt 

artystyczny”, 

 prace konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane, 

 prace powinny być indywidualne, a jeden uczestnik może przekazać jedną pracę, 

 rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w konkursie zobligowany jest do 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku poprzez 

podpisanie i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej z oświadczeniem (według 

załączonego wzoru – załącznik nr 1), 

 prace należy podpisać godłem (pseudonimem, a nie znakiem graficznym), 

 wykorzystanie pracy uczestnika konkursu w celu informacyjno-promocyjnym przez 

Bibliotekę jest nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH:  

 Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku jest Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 9,97-400 Bełchatów, 

 kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

inspektor@biblioteka.belchatow.pl., 

 dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

wizerunek, rozpowszechniany i publikowany będzie w dowolnych mediach,  

w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, w publikacjach oraz 

wydawnictwach Biblioteki w celu informacyjno-promocyjnym związanym  

z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów), 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do wzięcia 

udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna,  

 odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, 

 Biblioteka nie przekazuje danych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, 
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 podane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu,  

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wizerunek 

do momentu wycofania zgody, 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, 

 można wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody, 

 w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego 

można również złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

TERMIN: 

 prace należy składać do 20 kwietnia 2023 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9, 

 finał konkursu odbędzie się w maju 2023 r. 

NAGRODY: 

 prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora, 

 laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów, 

 nagrodzone prace będą eksponowane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie. 

UWAGI: 

 majątkowe prawa autorskie do prac oraz nagrodzone prace konkursowe przechodzą na 

własność organizatora, pozostałe prace konkursowe należy odebrać w terminie  

1-30 czerwca 2023 roku (po upływie terminu przechodzą one także na własność 

organizatora), 

 w sprawach spornych wynikających z regulaminu ostateczną decyzję podejmuje 

organizator, 

 organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz 

wykluczenia z udziału w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, 

dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do 

publicznej prezentacji. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania, 

 dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w MiPBP w Bełchatowie, przy 

ul. Kościuszki 9 oraz pod nr tel. 44 632 25 81. 

Podstawa prawna przetwarzania danych:  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 630 późn. zm.)  

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 


