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REGULAMIN
XxIIl POWIATOWEGO KO|{KURSU LITERACKIEGO

,,KSIĄZKI t{A MEDAL,'

ORGANIZATOR:
o Miejska i powiatowa Biblioteka publiczna irn. Iozefa Ignacego kraszewskiego

w Bęłchatowie, ul. Kościuszki 9.

CELE KONKURSU:
o inspirowarrie młodzieży do kontaktu z|iterŃutą,
. ETrabianie umiejętłrości krytyczrrej ocen}, tekstu,
. \,vspółpraca bibliotęki ze szkclłarni.

WARUNKI KOIYKURSU:
o konkurs skierorvany jest do uczniów szkół Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego,
o konkurs przęznaazony jest dla uczniów szkół podstawowych klas vII i vm omzuczńów

szkół ponadpodstawovych,
o przedmiotem konkursu jest napisanie receĘi książki, polecane książki powinny być spoza

kanonu lektur szkolnych,
o prace konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagtadzane,
r w przypadku wykrycia plagiatu {krńzież cudzego teksfu) podczas konkursu lub nanet po

jego zakończeniu praca zostanie wycofana z konkursu, ewentualnie nagroda zostanię
odebrana, a informacja o tym fakcie podana do publicznej wiadomości,

o prace powinny być indywidualne, a jeden uczestnik moze przekazaó jedną pracę,
o objętość prac - do dwóch stron maszynopisu o formacie A4,
l rcdziclopiekun prawny dziecka biorącego udziń w konkursie lub pełnoletni uczestnik

konkursu zobligowany jest do Wrażenia zgady na przetwarzanie danych osobowych
w tym wizerunku poprzęz podpisanie i dostarczenie organizatorowi karly zgłoszeniowej
zośńadczenięm (według zńączonego wzoru -zńączntkff 1),

. prace należy dostarczyć w ttzęch egzamp|aruach,

. prace tlależy podpisać godłem (pseudonimem, a nie znakiem graficznl,rn),

. wykorzystanie pracy uczestnika konkursu w celu informacyjno-promocyjnyrrr ptzez
Bibliotekę jest nieodpłatnę oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH:
o Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku jest Miejska i powiatawa

Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z siedzibąptzy
ul. Kościuszki 9, 97 -4aB Bełchatów-

r kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
inspektor@biblioteka.belchatow.p1.,

o dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzeńa konkursu,
wizerunek rozpowszechniany i publikowany będzie w dowolnych mediach,
w tym na portalach internetolvych i w serwisach społecznościowych, w publikacjaoharuz
wydarłmictwach Biblioteki w celu informacyjno-pfomocyjnym związanym
z dzińalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogółnego
rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane doĘczą Wraziła zgodę na
przetwatzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej iiczbie określonych
celów),

. zgoda na przetwatzanie danych osobowych.jest dobrowoina, ale konieczna do wzięcia
udziału w ko nkurs i e, Z ga da na pt zetw arzanie wizerunku j e st dobro wo lna,
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odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
praWa,

Biblioteka nie przekazuje danych poza teren Polski z zasttzeżęniem ponadnarodowego
charakteru przepłyrłłr danych w ramach serwisu Facebook,
podane danę osobowe przechowywane będą ptzez okres niezbędny do realizacji celu,
po tym czasie przez okres otaz w zakresie wymaganym ptzez przepisy prawa, wizerunek
do rnomentu wycofania zgody,
w związku z przet,watzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, ich sprastowania, usunięcia lub ograniczęnia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
możnawycofać zgodę w dowolnym momencie,bezwpływu naprzńwatzanie, które miało
miejsce do momęnfu wycofania zgody,
w przypadku wątpliwości zrłviązanych z ptzetwarzaniem danych osobowych można
zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Nięzależnie od po\Ą/yzszego
mozna równięż złożyĆ skargę w związku zptzetwatzaniem clanych osobowych do Prezęsa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TERMIN:
o prace nńeży ptzekazywać osobiście bądż za pośrednictwem poczty na adres: Miejska

i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego \M Bełchatowie,
ul. Kościuszki9, 97-40a Bełchatów, wterminię do 16listopada ż021,r.,

l o przyjgciu decyduje data stempla pocztowego,
. finał konkursu odbędzie się w grudniu}ażl r.

NAGRODY:
. prace będą oceniate przez jury powołanę ptzez organizńara,
e laureaci kcnkursu otłzymająnagrody ufundowane ptzez otgańzatota i sponsorów,

UIIIAGI:
. majątkowe prawa autorskie do prac otaz pracę konkursowe ptzechodzą na własność

organizatora,
. w sprawach spornych wynikających z regulaminu ostateczną decyzję podejmuje

organizator,
r organizator zasttzega sobie pra\Mo do przerwania lub odwołania konkursu ofaz

wykluczenia z udziń:u w konkursie prac konkursowych sprzecznych z przeptsami prawa,
dobrymi obyczajani lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do
publicznej prezeŃacji. DecyĄa otgantzatara jest ostatęczna i nie ma od niej odwołania,

o dociatkowe informacje o konkrnsie mażna uzyskać w MipBp w Bełchatowie,
przy ul. Kościuszki 9, tel. 44 632 2& 7 1, w. 27.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokewnych (tj. Dz. U, 2006 r.,Nr 90 poz. 63a późn. zw.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z drtia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
lv zwiąku z przetularzaniem darrych osobowych i w sprawie srvobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrelsywy
95/46lWE (ogólne taąorządzenie o ochronie danych)
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