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REGULAMIN
XIX POWIATO\ryEGO KONKURSU

''KSIĄZKA 
_ oBIa,KT ARTYSTYCZNY''

ORGANIZATOIł:
r Miejska i powiatowa Biblioteka publiczna im. Jazefa lgnacego kraszewskiego

w Bełchatowię, ul. Kościuszki 9

CELE KONKIIRSU:
r inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form ańystycznych,
. zapis własnych uczuó, marzeń, atakże emocji (np. radości, srnutku, ...) w postaci ksiązek

nie tyle o charakterzę informacyjnym, ale ruczej w postaci przedmiotu,
o nabycie umiejętnościwytńania siebie, swoich upodobań, zapomocą języka sźŃi,
. współpraca bibliotęki ze szkołami.

WARUNKI KONKURSU:
o konkurs skierowarry jest do uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego,
o konkurs ptzęznaczony jest dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII,
r przedmiotern konkursu jest przedstawienie dowolrrą techniką książki, jako ,,obiekt

artystyczny",
. pface konkursowe nie powinny byó ńgdzie dotąd pubiikowane t nagradzane,
. prace powinny byĆ indywidualne, a jeden uczestnik moze przekazac jedną pracę,
o rodziclopiekun pfawny dziecka biorącego udziŃ w konkursie zobligowany jest do

wyrtzeńa zgody na przetwarzańe danych osobowych w tym wizerunku poprzęz
podpisanie i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej z oswiadczeniem (według
zńączanego wzoru - zŃącznlkrrr 1),

. prace należy podpisać godłem (pseudonimęm! a nie znakiem graftcznym),

. wykorzystanie pracy uczestnika konkursu w celu informacyjno-promocyjnym ptzez
Bibliotekę j est nieodpł ńne ot az nieo graniczone czasowo i terytorialnie.

INFORMACJĄ O PRZET\ilARZANIU DANYCH:
l Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku jest Miejska i pov,,iatowa

Biblioteka Publiczna im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z siedzibąprzy
ul, Kościus 7ki 9,97 -4a0 Bełchatów,

o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
inspektor@bibiioteka, belchatow.pl.,

. danę osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzęnia konkursu,
wizęrrrnek utrwalony, fozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mędiach,
w tym na pofialach interneto!\ych i w serwisach społecznościowych, w publikacj ach oraz
wydawnictwach Biblioteki w celu informacyjno-promocyjnym związarrym
z dziaŁalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wraziła zgodę na
przetwarzarlie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów),

. zgoda na przetwatzanie dartych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do wzięcia
udziału w konkursie. Zgodana przetwarzanię wizerunku jest dobrowolna,

r odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
ptawa,
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r Biblioteka nie przekazlje danych poza teren polski z zasttzężeniem ponadnarodowego
charaktęru przepły-wu danych w ramach sęrwisu Facebook,

o podane dane osobowe przechowywane będą ptzez okres nięzbędny do realizacji celu,
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym ptzę7, przepisy prawa, wizerunek
do morlentu wycofani a zgody,

ł w rwiązku z ptzetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,

o mozna wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofaniazgody,

o w przypadku wątpliwości zwięanych z przetwarzaniem danych osobowych można
zvłrócic się do Bibliotęki z prośbą o udzielenie informacji. Nięzależnie od powyższego
można również złożyć skargę w związku z przetwarzartlęm danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TERMINi
. prace należy składać do 20 kwietnia żOż1 t. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece

Pubiicznej tm. Jozęfa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9,
. finał konkursu odbędzie się w maju 20żl r.

NAGRODY:
. prace będą oceniane przez jury powołanę przęz otganizatota,
o laureaci konkursu otrzymąąnagrody ufundowane ptzez organizataru i sponsorów,
o nagrodzone prace będą eksponował}e w Miejskiej i powiatowej Bibliotece publicznej

im. Jozefa lgnacego Kraszewskiego w Bęłchatowie.

UWAGI:
. majątkcwe prawa autorskie do prac otaz nagrodzone prace konkursowe przechodzą na

własność atganizatora, pozostałe prace konkursowe należy odebrać w terminie
t-30 czerwca 2021 roku (po upły.wie terminu ptzechodzą one także na własność
organizatora),

o w sprawach spomych wynikających z regulaminu astateczną decyzję podejmuje
organizator.

o dodatkowe informacje o konkursie moźma uzyskać w MipBp w Bełchatowie, przy
ul. Kościuszki 9, tel. 44 63ż ż8 7 1, w. 27 .

Podstawa prawna przetwarzania danych :

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2aa6 r., Nr 90 poz. 630 późn, zm.)
Rozporządzenię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z2'7 kvłietnia2016 r. w sprawie cchrony osób firycznych
w związku zplżętwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep§rłru takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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