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Regulamin konkursów 

organizowanych z okazji jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku  

 „Biblioteka bramą do przyszłości” 

 

I. Organizator i czas trwania konkursów: 

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 

86-014 Sicienko, tel. 52 58 70 560, zwana dalej „Organizatorem”, „Biblioteką”. 

2.Prace konkursowe należy składać do dnia 30.03.2021r. w siedzibie Organizatora i filii bibliotecznej  

w Kruszynie. 

 

II. Cele konkursów: 

- popularyzacja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym, 

- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia wśród czytelników, 

- promocja Biblioteki i podkreślenie jej roli w życiu społecznym, 

- zachęcanie do odwiedzania Biblioteki i korzystania z jej zasobów, 

- wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

- wdrażanie nawyków zdrowej rywalizacji, 

 

III. Adresaci konkursów: 

1.Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Sicienko. 

2.Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe: 

- kategoria I- uczniowie kl. I- III 

- kategoria II – uczniowie kl. IV –VI 

- kategoria III– uczniowie kl. VII- VIII i szkół ponadpodstawowych 

- kategoria IV- dorośli 

 

IV. Zasady konkursu - kategoria I- (uczniowie kl. I –III) 

„Ulubiony bohater z bajki”: 

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3 (rysowanie, malowanie, kolaż 

itp.), bez form wypukłych 

Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych, muszą być pracami 

autorskimi, które wcześniej nie były publikowane. 

Kryteria oceny: 

-oryginalność ujęcia tematu 

-wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych 

-samodzielność wykonania 
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V. Zasady konkursu- kategoria II –( uczniowie kl. IV –VI) 

„Jak wyobrażasz sobie bibliotekę w przyszłości?” 

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3 (rysowanie, malowanie, kolaż 

itp.), bez form wypukłych. 

Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy osób dorosłych, muszą być pracami 

autorskimi, które wcześniej nie były publikowane. 

  Kryteria oceny: 

-oryginalność ujęcia tematu 

            -walory artystyczne 

-wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych 

-samodzielność wykonania 

 

VI. Zasady konkursu -kategoria III –(uczniowie kl. VII- VIII i szkół ponadpodstawowych) 

 „Dlaczego warto czytać?” 

 Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę: 

- Komiks w formacie A4 lub A3 stanowiący zamkniętą całość o objętości minimum 10 scen/klatek., 

wykonany dowolną techniką plastyczną.  

- Esej- objętość do 3 stron formatu A4,  w edytorze tekstowym Word, czcionka Times New Roman 

(wielkość czcionki 12). Esej powinien być dostarczony w formie wydruku, a także przesłany w wersji 

elektronicznej na e-maila: biblioteka.sicienko@op.pl 

Kryteria oceny: 

-wartość merytoryczna eseju 

-kompozycja/budowa eseju 

-poprawność językowa i gramatyczna 

-zgodność treści komiksu z tematem konkursu 

-pomysłowość i oryginalność 

 

VII. Zasady konkursu -kategoria IV –(dorośli) 

 „Nie tylko książka. Moje wspomnienia o bibliotece” 

Tekst może mieć objętość do 5 stron formatu A4,  napisany w edytorze tekstowym Word, czcionka: Times 

New Roman (wielkość 12). Tekst powinien być dostarczony w formie wydruku, a także przesłany w 

wersji elektronicznej na e-maila: biblioteka.sicienko@op.pl  

Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem,  

- poprawność stylistyczna i językowa, 

- poziom literacki, 

mailto:biblioteka.sicienko@op
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VIII. Nagrody 

kategoria I i II 

I –III miejsce: gry edukacyjne  

kategoria III i IV 

I miejsce: bon upominkowy do Empiku w wysokości – 300 zł  

II miejsce: bon upominkowy do Empiku w wysokości – 200 zł 

III miejsce: bon upominkowy do Empiku w wysokości – 100 zł 

Laureaci otrzymują główne nagrody, a pozostali uczestnicy Konkursu  okolicznościowe  dyplomy i upominki. 

 Organizator zastrzega sobie formę wręczenia i dostarczenia nagród, o której poinformuje telefonicznie. 

 

IX. Postanowienie końcowe 

1.Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

2. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas  

   uroczystości 70-lecia Biblioteki oraz Facebooku i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sicienku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac. 

4. Praca na odwrocie powinna zawierać czytelnie napisane dane autora: imię i nazwisko, klasa, numer 

telefonu. Dane będą służyć organizatorowi konkursu do kontaktu z uczestnikiem. 

5.Komisję powołuje Organizator. 

6.Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 

    konkursu bez podania przyczyny. 

8. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z 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 (RODO), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich /mojego dziecka/dzieci* 

………………………………………………………………………………………………….……………… 

[imię/imiona, nazwisko/nazwiska] 

w celu udziału w konkursie z okazji jubileuszu 70-lecia  Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku 

……………………………………….……..……… 

(Data, miejsce i podpis) 

*Niepotrzebne skreślić.  

W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę (art.6, ust.1, lit. a RODO) na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystywanie wizerunku 

 moich /mojego dziecka/dzieci*, 

………………………………………………………………………………………….……………………… 

[imię/imiona, nazwisko/nazwiska] 

w postaci fotografii cyfrowej przez  organizatorów konkursu w celu jego promocji poprzez umieszczanie 

zdjęć/filmów z wizerunkiem na: 

- stronie internetowej organizatora konkursu 

- na fanpage Facebooku organizatora konkursu 

Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu wykorzystania 

wizerunku . 

………………………………………….……..……… 

(Data, miejsce i podpis) 

 

*Niepotrzebne skreślić.  

W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna. 
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu  jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko, tel.52 58 70 560. Administrator ustala, że w celu 

skorzystania z praw wynikających z RODO tj.: dostępu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych 

osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania należy kontaktować się z jest Gminną Biblioteką Publiczną  w 

Sicienku, która jako Administrator dokona wszelkich starań, aby wypełnić obowiązki wynikające z 

Rozporządzenia RODO. 

Celem zbierania danych jest: 

- przeprowadzenie konkursu organizowanego przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. 

- podczas konkursu wykonywane będą również zdjęcia dokumentujące jego przebieg. Utrwalony wizerunek 

przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu promocji konkursu. 

- w przypadku zamiaru publikacji  wizerunku, poprosimy Państwa o zgodę, a w przypadku osób nieletnich, 

zgodę ich opiekuna prawnego- – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która będzie podstawą prawną publikacji wizerunku 

w celu promocji konkursu. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, kontaktując się Gminną 

Biblioteką Publiczną  w Sicienku. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

Dane przetwarzane będą przez okres maksymalnie 2 lat lub do momentu wycofania zgody. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania do udziału w konkursie oraz działań związanych z 

ich przeprowadzeniem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu. 

Odbiorcami danych osobowych są: 

- Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej. 

- Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, 

obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, 

ubezpieczenia. 

- W przypadku projektów dofinansowanych organizacje finansujące. 

- Portal Facebook. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby 

pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania 

jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar 

EOG. 


