BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH
FILIA W BRZEZINACH, 95-060 BRZEZINY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 3
TEL. 46 874 20 29, WWW.BPSKIERNIEWICE.PL, E-MAIL:BIBLIOTEKABRZEZINY@O2.PL

Konkurs dla młodzieży z wyższych klas szkół podstawowych, klasy gimnazjalnej i szkół średnich
pt. „Słowa i czyny, wypowiedzi i zachowania, gesty i miny elit politycznych, naukowych,
artystycznych, obecnych w przekazie medialnym – w formie pisanej prozą i wierszem, rysowanej,
malowanej oraz prezentacji multimedialnej – w roku wyborczym 2019”
Celem konkursu jest umiejętność obiektywnego, krytycznego rozumienia i osądu programów i
obietnic wyborczych kandydatów ubiegających się o mandaty w różnych organach
przedstawicielskich.
Regulamin konkursu:
• Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach filia w Brzezinach.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych i szkół średnich miasta
Brzeziny, powiatu brzezińskiego i Koluszek.
• Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.
• Forma pracy: tekst pisany w dowolnej formie literackiej, praca plastyczne: rysunek, malarstwo
(dowolna technika), fotomontaż, mozaika, prezentacja multimedialna: składanka filmowa, slajdy,
zestaw zdjęć itp. na dowolnym nośniku.
• Technika : wydruk na papierze tekstu literackiego(do 3 stron), 1 praca plastyczna, prezentacja
filmiku lub slajdów do 3 minut.
• Format pracy: A-4 – tekst; praca plastyczna – format dowolny.
Na odwrocie ostatniej strony należy umieścić następujące dane:
1.
tytuł lub hasło pracy,
2.
dane osobowe autora pracy ( imię, nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły oraz imię i
nazwisko nauczyciela opiekuna, telefon do kontaktu).
3.
nie ma ograniczeń w ilości prac zgłoszonych przez poszczególne szkoły
•
Ocenie będą podlegały :
1.
zgodność z tematem.
2.
walory artystyczno-literackie, humorystyczne i estetyczne.
3.
wartość poznawcza opisanego wydarzenia.
4.
ujawnienie mało znanych faktów i zdarzeń.
•
Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 12 listopada 2019 r.
adresem:

pod

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
• Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
• O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią uczestników drogą telefoniczną lub elektroniczną.
• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej w Skierniewicach filia w Brzezinach.
• Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Udział w konkursie jest równoważny ze zgodą uczestnika na opublikowanie jego danych osobowych
i wizerunku na stronie internetowej biblioteki oraz na terenie siedziby.
• Wszystkie informacje o konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach zostaną umieszczone na

stronie internetowej biblioteki http://bpskierniewice.pl/brzeziny.html pod hasłem Konkurs „Słowa i
czyny, wypowiedzi i zachowania, gesty i miny elit politycznych, naukowych, artystycznych
obecnych w przekazie medialnym – w formie pisanej prozą i wierszem, rysowanej, malowanej
oraz prezentacji multimedialnej – w roku wyborczym 2019”.
• Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: Brzeziny: 46
874-20-29, oraz uczestnicząc w lekcjach tematycznych: "Przekaz medialny, tekst pisany, słowo
mówione i obraz - jak tam znaleźć prawdę? Praktyczne wskazówki, w ramach promocji
czytelnictwa, dla czytelników i młodzieży szkolnej w roku wyborczym 2019", "Ciekawostki z
życia Łodzi i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem Brzezin i Skierniewic, wyjęte z Roczników
Łódzkich, z okazji 100 lecia utworzenia województwa łódzkiego" oraz „80 lat minęło od
wybuchu II wojny światowej – czy wiemy wystarczająco dużo o tych tragicznych
wydarzeniach? w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach filia w Brzezinach (godziny do
uzgodnienia telefonicznie).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwanego dalej
Rozporządzeniem
o
ochronie
danych
osobowych,
informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego
64d, 96-100 Skierniewice. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail:
iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu pt.: „100 lat
niepodległości. Co znaczą dla mnie słowa – żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym
kraju?”.........................................................................................................................................
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa oraz wynik
postępowania konkursowego, kategorie odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem
możliwości udziału w
konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
UWAGA:
Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub własne osoby dorosłej, o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych ucznia w związku z udziałem w konkursie. Wzór do pobrania na stronie
internetowej http://bpskierniewice.pl/brzeziny.html pod hasłem Konkurs „Słowa i czyny, wypowiedzi i
zachowania, gesty i miny elit politycznych, naukowych, artystycznych obecnych w przekazie medialnym –
w formie pisanej prozą i wierszem, rysowanej, malowanej oraz prezentacji multimedialnej – w roku
wyborczym 2019”

Oświadczenie rodzica/ opiekuna
Konkurs ......................pt. .....................................................................
Imię i nazwisko
ucznia…………………………………………………………………………………………………….
Klasa…...........……… Nazwa szkoły ……………………………….....................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej Filie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na wykonanie utrwalonego w
ten sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach
promocyjno-informacyjnych Biblioteki. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania
powstałych materiałów jedynie w celach niekomercyjnych.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………..….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………….... …………………………………….
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwanego dalej
Rozporządzeniem
o
ochronie
danych
osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64d,
96-100 Skierniewice. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail:
iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu pt.:
„....................................................................”;
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa oraz wynik postępowania
konkursowego, kategorie
odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem
możliwości udziału w
konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
………………………..……………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Metryczka do naklejenia na pracę konkursową
Konkurs pt. „..............................................................................................”
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………..………………….….
Klasa ………………………………………………………………………...........................
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………

Oświadczenie uczestnika konkursu *
Konkurs ......................pt. .....................................................................
Imię

i

nazwisko

ucznia…………………………………………………………………………………………………….
Klasa…...........……… Nazwa szkoły ……………………………….....................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej Filie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na fotografowanie wydarzeń związanych z konkursem oraz na wykonanie utrwalonego w
ten sposób wizerunku mojego oraz dzieci będących pod moją opieką w relacji z wydarzeń oraz materiałach
promocyjno-informacyjnych Biblioteki. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do wykorzystania
powstałych materiałów jedynie w celach niekomercyjnych.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………………………..….
Podpis ………………….... …………………………………….
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwanego dalej
Rozporządzeniem
o
ochronie
danych
osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64d,
96-100 Skierniewice. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail:
iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją konkursu pt.: „100 lat
niepodległości. Co znaczą dla mnie słowa – żyję w wolnym, suwerennym, niepodległym kraju?”.
4) W zakresie takich danych jak: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa oraz wynik postępowania
konkursowego, kategorie
odbiorców stanowią odbiorcy publiczni;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem
możliwości udziału w
konkursie;
10) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
………………………..……………………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika konkursu * dotyczy osoby dorosłej

