Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice
tel. 505392412; e-mail: crewl@creskierniewice.edupl
http://www.creskierniewice.edu.pl lub www.bpskierniewice.pl
___________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO PT.:
„Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”
Edycja III 2022
Celem konkursu jest:
•
•
•
•

promocja czytelnictwa w ramach Tygodnia Bibliotek 2022,
rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności,
rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych.

Postanowienia ogólne konkursu:
1.

Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach.
2. Przedmiotem konkursu jest praca polegająca na napisaniu własnego opowiadania na dowolny temat z
tytułów książek. Autor sam nadaje tytuł swojego opowiadania.
3. W konkursie mogą wziąć udział miłośnicy książek, mieszkańcy z Miasta Skierniewice i powiatu
skierniewickiego.
4. Prace konkursowe należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej –
crewl@creskierniewice.edu.pl lub do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
5. Organizator powoła Komisję konkursową, która wyłoni laureatów.
6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, nie brały udziału
w żadnym konkursie oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
7. Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych
do pracy, jako utworu oraz wyrażenie zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie
w różnorodnych formach przy użyciu wszelkich dostępnych mediów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających warunków niniejszego
Regulaminu.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również
z niego wyłączonych.
10. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
Technika i forma wykonania pracy:
11. Krótkie opowiadanie napisane techniką komputerową według następujących kryteriów:
• tekst opowiadania powinien składać się z tytułów książek zastosowanych logicznie w pełnym
brzmieniu. Jak najmniej użytych wyrazów spoza tytułów;
•

tytuły książek należy ująć w cudzysłów;

•

opowiadanie powinno być napisane logicznie, czytelnie i poprawnie stylistycznie.
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Kryteria oceny prac i wyboru laureatów:
12. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
13. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę identyfikującą autora, która jest załączona do
niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1).
14. Ocenie będą podlegały:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• pomysłowość i oryginalność pracy,
• logiczne przekazanie treści i ogólne wrażenia artystyczne,
• poprawność formy literackiej i estetyka pracy.
15. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Nagrody:
15. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
16. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w siedzibie CRE
WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, na stronie internetowej Centrum
www.creskierniewice.edu.pl i Biblioteki www.bpskierniewice.pl oraz portalu społecznościowym
Facebook i Newsletter.
Terminarz:
17. Prace należy przesłać do dnia 6 maja 2022 roku (decyduje data wpływu do Biblioteki) na adres mailowy:
crewl@creskierniewice.edu.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w
Skierniewicach. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.
18. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
(wzór stanowi Załącznik nr 3) oraz podpisane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych do utworu (wzór stanowi Załącznik nr 2).
19. Podsumowanie konkursu odbędzie się w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
20. O wynikach konkursu Organizator powiadomi uczestników drogą telefoniczną.
21. Wszystkie informacje o konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach zostaną umieszczone na
stronie internetowej Centrum www.creskierniewice.edu.pl i Biblioteki www.bpskierniewice.pl oraz
portalu społecznościowym Facebook i Newsletter.
22. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc do CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w
Skierniewice pod numer telefonu 505392412.
Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs:
23. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
24. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO − informujemy, że:
Dane Administratora
Danych Osobowych

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100
Skierniewice [dalej – Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez
Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl

Dane Inspektora
Ochrony Danych

Ewa Żuchowska, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z
dopiskiem „CRE Skierniewice” lub pisemnie na adres administratora
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▪

Cel i podstawa prawna
przetwarzania

Odbiorcy danych
osobowych

Przekazywanie danych
osobowych poza EOG

organizacja przeprowadzenia i promocja konkursu pt. „Zasmakuj w bibliotece – najlepsze
opowiadania z tytułów książek” Edycja III 2022, publikacja informacji o laureatach konkursu na
stronach internetowych Administratora, stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi i w mediach oraz promocja Administratora, a także w cele archiwalne (dowodowe) dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu
ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO przy czym uzasadnionym interesem
Administratora jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie
Administratorowi jego przeprowadzenia, jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami
▪
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
▪
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w
szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych,
kadrowych, prawnych i doradczych,
Dane mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane mogą zostać
udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, dane mogą być przekazane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które
w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną
przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w
celach związanych z działalnością serwisu
Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
▪

Okres przechowywania
danych osobowych

▪
▪

Prawa związane z
danymi osobowymi

▪

▪
Podstawa obowiązku
podania danych
osobowych
Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji i
profilowaniu

▪
▪

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres
przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
do czasu wycofania zgody,
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach
określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.),
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.creskierniewice.edu.pl oraz www.bpskierniewice.pl
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Załącznik nr 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Metryczka do podpisania pracy konkursowej
pt. „Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadania z tytułów książek” Edycja III 2022”
Imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………………………………………….
Wiek ………………………………………………………………………………………………......................................................
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………..….
Mieszkaniec powiatu (nazwa powiatu) ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU NA
ORGANIZATORA KONKURSU
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a także odpowiedzialności
cywilnoprawnej oświadczam, że Praca konkursowa nadesłana na Konkurs „Zasmakuj w bibliotece –
najlepsze opowiadania z tytułów książek” Edycja III 2022 została stworzona samodzielnie przez Uczestnika
Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.
Jako autor/Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora
…………………………………………………………………………………. /imię i nazwisko lub imię i nazwisko dziecka/1
oświadczam, że w momencie podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę nieodpłatnie na Organizatora –
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach reprezentowane przez Dyrektora
(adres: ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice) w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób
trzecich:
1. autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie
egzemplarzy,
2) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie
egzemplarzy,
3) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową utrwalono, ich
najem, dzierżawa oraz użyczenie,
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej, zamkniętej,
5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną
techniką,
6) nadanie za pomocą wizji,
7) dokonywanie przeróbek,
8) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
2. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej na polach
eksploatacji ujętych w pkt 1.
Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej i prawa zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator
może wykorzystywać Pracę konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo
udzielać licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych,
jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie. Zobowiązuję się
względem Organizatora, iż nie będę wnosił(a) przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu
korzystania z Pracy konkursowej.

___________________________
(miejscowość i data)

1

_____________________________________
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
.…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (dziecka,
nad którym sprawuję opiekę)2 takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek oraz
wizerunek przez Organizatora tj. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
(adres: ul. Batorego 64D, 96-100Skierniewice), w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Zasmakuj
w bibliotece – najlepsze opowiadania z tytułów książek” Edycja III 2022.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu w jakim dane
zostały zebrane.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis autora pracy lub przedstawiciela ustawowego, rodzica/-ów-opiekuna/-ów)
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora (w przypadku wyrażenia zgody
należy zakreślić pole po lewej stronie) moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka3, tj.
o imienia, nazwiska
o wieku
o wizerunku,
utrwalonych w związku uczestnictwem w Konkursie „Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadania z
tytułów książek” Edycja III 2022 na:
o stronie internetowej ww. Organizatora,
o stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
o w prasie lokalnej,
o mediach
o innych wydawnictwach
w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu oraz promocji Organizatora i prowadzonej przez
niego działalności. Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo
ani terytorialnie.
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody.
Wizerunek oraz dane osobowe nie mogą być użyte w formie lub publikacji obraźliwej dla osoby, której dane
dotyczą lub naruszać w inny sposób jej dóbr osobistych
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w
Regulaminie, będącymi realizacją obowiązki informacyjnego określonego w art. 13 RODO.
.…………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis autora pracy lub jego rodzica/-ów-opiekuna/-ów)

2
3

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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