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,M.IĘDZY RAJEM A WĘGLEM,

ORGANIZATOR:
e Miejska i powiatowa Bibliotęka publiczna im. Iózefa Ignacego kraszewskiego

w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9.

C§LE KONKURSU:
. fozwłanie wrazliwości arrystycznęj i literackiej,
. po7;Ilał7ie placówek kultury w mieścię i poszerzenie wiadomości o nich,
c zwiększenie zainteresowania dzieci imłodzieży historią regionu,
. współpraca biblioteki ze szkołami.

WARUNKI KONKURSU:
. konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Bełchatowa,
o konkurs ptzęznaazany jest dla uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII,
o pface konkursowe, powinny oddawać treśó hasła koŃursowego:

o,Moje miasto" - pocztówka z Bełchatowa
(prace powinny przedstawiać dołł,olne miejsce, ołriekt, krajobraz, charakterysĘczny

dla naszego miasta).

o prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z krótkim opisem
(np.: fotografia, rysunek, grafł.ka, graftka komputerowa, malarstwo, kolaz i in.)
w formacie 46,

. prace konkursowe nie powinny byó nigdzie dotąd publikowane i nagradzane,
r w przypadku wykrycia plagiatu (l<tadzteż cudzego tekstu) podczas konkursu lub nawet

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

. prace powinny być indywidualne, a jeden uczestnik maże przekazaćjedną pracę,
o radziclopiekun pra\iiny dzięcka biorącego udztń w konkursie zobligowany jest do

Wrażęnia zgady na przetwarzanie danych osobowych w Ęm wizerunku poprzez
podpisanie i dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej z ośwladczeniem (wedŁlg
załączonego wzoru * zŃąezniknr 1),

. prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach,

. prace należy podpisać godłem (pseudonimem, a nię znakiem gtaftcznym),

. wykorzystanie pracy uczęstnika konkursu w celu informacyjno-promocyjnym przęz
Bibliotekę jest nieodpŁŃnę oruz nieograniczone czasowo i terytorialnie.

INFORMACJA O ARZANIU DANYCH:
Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku jest Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bęłchatowie z siedzibąprzy
ul. Kościusaki 9, 97 -4a0 Bełchatów,
kontakt z inspektclrem ochrony danych pod adresem e-mail:
inspektor@biblioteka. belchatow.p1.,
dane osobowe przetwarzane będą w celu arganizacjt i przeprowadzęnia konkursu,
wizęrunęk utrwaiony, rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach,
w tym na portalach interneto!\rych i w serwisach społecznościowych, w publikaijach oraz
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wydawnictwach Bibiioteki w celu informacy_jno-pfomocyjnym zwlązanym
z dzińalnością kulturalno-oświatorvą Biblioteki na podstawie art, 6 ust. 1 lit. a) ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie okreśionyclr
celów),
zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrorvolna, ale konieczna do rvzięcia
udziału w konkursi e . Z go da na pr zetw atzanię wizerunku j est clobror,vo lna,
<ldbiorcami danych osobowl,gh mogą byó podmioty uprawnione na podstawie przepisów
praWa,

Bibliotęka nie przekazrrie danych paza teren Polskt z zastrzęzeniem ponadnarodo\ł,ego
charakteru przepł,vwu danych w ramach serwisu Facebook,
podane dane osobowe przechow}wane będą przez okles nięzbędny do realizacji celu,
po t5lm czasie ptzez okres oraz w zakresie wymaganymptzęz przepisy pra\Ą,a, wizerunek
do momentu wycotani a zgody 

^

rv związku z ptzetwatzanlęm danych osoborłyclr plzysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, ich sprostorł,ania. usunięcia lub ograniczenia ich ptzetwarzania, pralvo do
przenoszenia danych,
mozna w},cofac zgodę w dowolnym momencie, bez wpłyviąr na ptzetwarzanie, które
miało miejsce do momentu lłycofania zgody,
rł, przypadku wątpliw-ości zwtązanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna
zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielerrie informacji. Niezależnię od porłyźszego
mozna również zŁożyc skargę w zw-iązku z ptzetwarzaniem danych osobowych do
Prezesa Urzędu Oclrrony Danych Osobowych.

TERMIN:
o prace należy składać do 20 kwiętnia 202I t. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece

Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 9,
r finał konkursu odbędzie się w maju 2a2l r.

NAGRODY:
. prace będą oceniane przez jury powołanę ptzęz orgarńzatora,
. laureaci konkursu atrzymają nagrody ufundowanę ptzęz organizatota i sponsorów.

UWAGI:
. majątkowe prawa autorskie do prac otaz ptace konkursowe przechodząna własność organizńora,
. \^i sprawach spornych wynikających z regulaminu ostatecznądecyzję podejmuje

atganizatat,
l dodatkowe informacje o konkrrrsie można uzyskać w MipBp w Bełchatowie, przy

ul. Kościuszkt 9, tęl. 44 632 28 7I, w. 27 .

Podstawa prawna przetwarzania danych :

Ustawa z dnia 4 iutego 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) 201.61679 z dniażl kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób irzycznych
w związku zprzet\\alzał:riem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy
95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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